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Minnesanteckningar Dialog- och informationsträff 21 oktober 2021 

Deltagare 

Närvarande utförare: Dialog DV, INDA, Daglia, Daglig verksamhet Örebro kommun. 
Närvarande från Enheten för uppföljning: Caroline Lindqvist, Hanna Hernebring, Sandra 
Ressem, Annica Kindborg, Andreas Legnerot, Mona Jönsson, 
Övriga närvarande: Hanna Sahlqvist, Linnea Sörensen, Eva Andersson, Kajsa Kierkegaard, Ingrid 
Magnusson, Maria Österberg 

 

Inledning 

Avtalscontrollers Caroline Lindqvist och Hanna Hernebring hälsar välkommen och går igenom 

dagordning 

Upphandling av nytt verksamhetssystem   
Ingrid Magnusson, Projektledare 

Örebro kommuns avtal för Treserva, TES, MCSS och Procapita/Lifecare löper ut under 2023 och kan 

inte förlängas. En helhetslösning ska ersätta de fyra systemen och arbetet med den nya upphandlingen 

håller nu på att starta upp. Projektet är i uppstartsfasen och arbetet med upphandlingsunderlaget beräknas 

vara klart i februari 2022. För frågor kopplat till detta kontakta gärna ingrid.magnusson@orebro.se 

 

Information från ersättningsgruppen   
Annica Kindborg controller, Mona Jönsson administratör 

Genomgång av reglerna för ersättning gällande planerad och faktisk närvaro som rapporteras i Dag-tid. 

Reglerna för rapportering ska säkerställa att individen får rätt stöd, att individen erhåller rätt 

habiliteringsersättning, utförare får rätt ersättning och kan fatta strategiska beslut och följa utvecklingen. 

 

Revidering av Revidering av förfrågningsunderlag och 

överenskommelse   
Caroline Lindqvist, avtalscontroller  

Genomgång av förslag till revidering av förfrågningsunderlag och överenskommelse. Beslut kommer att 
tas på Programnämnd social välfärd den 28 oktober och förändringarna gäller från 15 november 2021. I 
denna revidering föreslås inga stora förändringar. Det som föreslås är förändringar som identifierats i 
samband med ansöknings och uppföljningsprocess, det har även antagits och reviderats några riktlinjer 
som gör att några krav behöver revideras. 

mailto:ingrid.magnusson@orebro.se


 

 2021-10-22  Sov 616/2021 

  

 

   

Enheten för uppföljning  Box 300 45, 701 35 Örebro 

Orebro.se   egetval@orebro.se 

Servicecenter 019-21 10 00    

                                   

 
Vissa redaktionella förändringar har genomförts, tex. ledningssystem för kvalité där det är en tydligare 
beskrivning på vad ett ledningssystem för kvalité ska innehålla. Det är större fokus på vilka processer och 
rutiner som ska finnas för att säkra verksamhetens kvalitet. Vissa punkter har tagits bort på grund av 
upprepningar i dokumenten och genomgående har omformuleringar gjorts för att få en tydlighet. 
Ett nytt krav föreslås: IBIC och rehabiliterande arbetssätt 
 
Förändrade krav föreslås i följande krav; målgrupp, prövning av ansökan och handläggningstid, krav på 
verksamhet och ledning, dokumentation, hygien och smittskydd samt avtalsbrott/avvikande från 
överenskommelse. 

 

Riktlinje basal hygien inom vård och omsorg   
Hanna Hernebring, avtalscontroller  

Riktlinjen för basal hygien inom vård och omsorg har reviderats från 1 september 2021 och skickades till 

utförare i juni 2021. Riktlinjen har en förtydligad ansvarsfördelning och inrymmer att alla personal ska gå 

Socialstyrelsens webbutbildning i basala hygienrutiner och verksamheter ska tillgång till hygienombud.  

Frågor kopplade till riktlinjen hänvisas till hygiensjuksköterska och medicinsk ansvarig sjuksköterska vars 

kontaktuppgifter finns i bifogad Powerpoint.  

Om förslag på reviderat förfrågningsunderlag och överenskommelse fastställs, gäller denna riktlinje för de 

verksamheter som utför fördelade och delegerade hälso-och sjukvårdsåtgärder till deltagare.  

De verksamheter som inte utför fördelade och delegerade hälso-och sjukvårdsåtgärder ska tillhandahålla 

skyddsutrustning till personalen, arbeta förebyggande med att minska smittspridning och ha en 

dokumenterad planering för omställning (utföra fördelade och delegerade hälso-och sjukvårdsåtgärder till 

deltagare) men är inte kravställda att följa riktlinjen för basal hygien inom vård och omsorg. 

Verksamhetsnära frågor om förändringen i förfrågningsunderlag och överenskommelse gällande basal 

hygien skickas till egetval@orebro.se så besvaras dessa i samråd med hygiensjuksköterska och medicinsk 

ansvarig sjuksköterska. 

 

Tillfälliga beslut utifrån pandemin   
Caroline Lindqvist, avtalscontroller  

De tillfälliga beslut som tillkommit i och med pandemin är förlängda året ut och kriterier enligt tidigare 

beslut står fast. Information kommer att ges om det blir fortsatt förlängning eller inte.  

Information ges om daglig verksamhet på distans, frågan om det ska vara en permanent möjlighet. 

Programdirektör inom social välfärd har fått uppdraget att utreda ärendet vidare och förslaget är att det 

ska utredas av förvaltningen för sociala insatser tillsammans med sakkunniga på Myndighetsverksamheten. 

Vi kommer att återkomma till det framöver när mer information finns. 
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Individens behov i centrum   
Kajsa Kirkegaard, LSS/SoL-handläggare, Maria Österberg, Enhetschef 

Information om handläggarnas arbete med de nya uppdraget utifrån IBIC och besvarande av frågor 

kopplade till dokumentation och metodstöd. Det finns ingen plan för att uppdatera gamla beslut i 

dagsläget meddelar handläggare och enhetschef Hanna Sahlquist, dock står det i metodstöd att utförare 

ska återkoppla till handläggare vid gamla beslut. Hanna berättar att de tillsammans med jurist ser över 

vilken skyldighet som finns att uppdatera dessa. Enheten har äskat medel för fler tjänster för att arbeta 

med tex. uppföljning av beslut. Maria Österberg meddelar att utförare kan höra av sig med frågor 

kopplade till dokumentationen och metodstöd på maria.osterberg@orebro.se 

 

Övrigt 

Samtal om Länstrafiken som ändrar restider för deltagare på kort varsel och utan dialog, ibland även 

förslag på tider utanför utförares öppettider. Utförare lägger mycket arbeta på att arbeta med samordning 

och dialog med beställningscentralen gällande resor, men har samtidigt inte rätt att föra deltagarnas talan 

gentemot länstrafiken. Flera upplever detta problematiskt. Maria Reuterhäll meddelar att det eventuellt 

kommer bli förändringar under nästa vecka och informera om att de har fått ett mejl från Länstrafiken 

gällande detta. Förändringarna grundar sig i att Länstrafiken ej har bilar så det räcker och att elever som 

ska till skolan prioriteras.  

 

 

 

 


