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Minnesanteckningar Dialog- och informationsträff 27 maj 2021 

Deltagare 

Närvarande utförare: 24/7 tillsammans, A-omsorg, AOV, Din Dag, Good Service, hemvården 
Örebro kommun, Mann Service, Ren Service, Vårda Hemtjänst, Örebro Omsorg, Aspen Partner, 
Kvalitetsservice, Ossobles, AK Assistans, Kvalita 
Närvarande från Enheten för uppföljning: Yuri Yanez, Jeanette Birgersson, Cecilia Hamp, 
Sandra Ressem 
Föredragande: Lisa Hedbrant, Maria Holmberg, Annica Kindborg, Sandra Ressem, Cecilia Hamp, 
Sofia Karlsson, Jeanette Birgersson, Stina Engelheart 

 

Inledning 

Yuri Yanez hälsar välkommen och går igenom dagordningen. 

Riktlinje biståndshandläggning 

Lisa Hedbrant, planerare/utredare                  

Se utskickat bildspel 
Lisa presenterar förslag på reviderad riktlinje för biståndsbedömning. Beslut tas på programnämnd den 3 
juni. Förslaget innebär i stort att sammanboende får varsitt beslut även på service samt förändringar i 
ledsagningsbeslut. Vad de föreslagna ändringarna innebär och vilka konsekvenser de innebär förklaras i 
det bifogade bildspelet. 
 
Nya kunder får information när de får sitt beslut. Till befintliga kunder kommer ett informationsbrev att 
skickas ut.  
 
Fråga: När träder den nya riktlinjen i kraft?  

Svar: När protokollet efter beslutande nämnd den 3 juni är justerat. 
 

Biståndshandläggning IBIC och Ersättning 

Ersättningsmodell Service 
Maria Holmberg, gruppledare 

Annica Kindborg, controller/gruppledare 

Se utskickat bildspel  
Maria berättar att biståndshandläggarna får många frågor gällande uppdraget. En vanlig fråga är vad som 
ingår i de olika insatserna. Vad ingår till exempel i städ eller inköp? Hon rekommenderar alla att ta del av 
riktlinjen för biståndshandläggning. Hon betonar även att det är viktigt att både utförare och medborgare 
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förstår att behoven inte längre bedöms utifrån timmar utan nivåer. I dagsläget upplever många 
medborgare en viss frustration för att de inte förstår nivåbedömningen. Något som påverkar frustrationen 
är att en del beslut fortfarande inte är omgjorda efter det nya arbetssättet. Men av de cirka 2000 besluten 
är det bara cirka 200 som inte ännu är omgjorda.  
 
Finns fler frågor kring nivåbedömning är ni välkomna att vända er direkt till Maria, antingen genom att 
ringa eller via Treserva.  

 
Fråga: Svårt att utföra vissa insatser där tiden inte räcker till för att utföra uppdragen. Vad ska vi göra när 
insatsen tar dubbelt så lång tid att utföra? ”Gungor och karuseller” går inte ihop. Om ett beslut inte utförs 
ändras ju beslutet. Vi märker att helheten påverkar kunden. På vissa kunder med svåra medicinska 
diagnoser passar inte schablonen. Till exempel vid demens, kol grad 4, Parkinson. Där stämmer ingenting 
med schablonnivåerna. Vi hinner inte sitta ner och prata med kunderna. Vi ser ett ökat behov av social 
tillvaro. Vissa kunder har dödsångest vilket förvärrar deras diagnos. Vi har inte råd att skicka ut personal 
som vi inte kan betala för. Om vi tar allt i kundens tempo tar det längre tid än vad beslutet tillåter. Ett 
tydligt exempel på när den schablonmässiga tiden inte räcker till.  

Svar: Det görs inte någon individuell tidsberäkning. Handläggaren tittar inte på ett enskilt ärende. 
Utförandegraden ses löpande över och kommunen har reden genomfört två större ändringar. 
Ersättningen bygger på schabloner. Modellen är beslutad av politiker och vi behöver anpassa oss efter 
den. Schablonen bygger på en genomsnittstid.   

Fråga: Hur gör man som utförare när nivån sänks?  

Svar: Om behovet inte är detsamma ändras nivån. Vi höjer/sänker inte nivån om utföraren signalerar att 
tiden inte räcker till eller att det behövs mer tid. Om utföraren märker att nivån behöver sänkas och att 
den nya nivån behålls i tre månader kan utföraren ansöka om en effektpremie. 

Hur många ansökningar om premien har inkommit? 

Svar: Hittills har en ansökan inkommit. Utföraren ansöker genom att mejla oss via Treserva.  

Annica informerar om att det sen november 2020 tyvärr skett en förväxling gällande det underlag som gått 
ut avseende ersättningen. Serviceutförarna har fått lite för mycket och omvårdnadsutförarna har fått lite 
för mycket ersättning för de utförda serviceinsatserna. Några utförare kommer att få ersättningen justerad 
och de berörda utförarna kommer få mer information gällande detta. Inom ett par veckor kommer de 
felaktiga utbetalningarna att justeras.  

Nytt i FFU/avtal och e-signering 
Sandra Ressem, bitr. enhetschef 

Cecilia Hamp, avtalscontroller 

Se utskickat bildspel 
Enheten för uppföljning har tagit fram ett förslag på revidering av förfrågningsunderlag gällande krav på 
och uppföljning av ekonomisk ställning inom valfrihetssystemet. Ändringarna som föreslås gäller krav på 
ekonomisk ställning och skyldigheter mot det allmänna samt följsamhet till IVO-tillstånd. Förslaget 
innebär även en möjlighet för utförare att signera avtal och godkänna avtalsändringar digitalt. 
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Tidigare i veckan skickades information om dessa förslag ut till samtliga utförare. 
 
Mer information kring revideringarna och hur digital signering går till kommer att skickas ut efter beslut i 
nämnd den 3 juni. 
 

Fråga: Vad menas med upprepade skulder?  

Svar: Det är en individuell prövning från fall till fall och som noga kommer att följas upp. 

Fråga: Om jag har ett avtal med Örebro kommun och har ytterligare företag som är nystartade. Vad 
händer om flera företag går dåligt men det företag som har avtal med Örebro kommun går bra? Det är ett 
bra förslag att kommunen kollar annat än UC. 

Svar: Det beror på omständigheterna. Kommunen kommer föra en dialog med utföraren om huruvida det 
påverkar utförandet av de aktuella tjänster som avtalet med kommunen reglerar. Varje fall kommer 
innebära en individuell prövning. 

Utvärderingsrapport LOV 
Sofia Karlsson, verksamhetsutvecklare 

Se utskickat bildspel. 
I oktober 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut om att återinföra LOV och att ta fram ett nytt 
förfrågningsunderlag avseende omvårdnadstjänster. De största förändringarna är ny ersättningsmodell, 
IBIC och att utföraren även ska ansvara för besvarande av larm. Programnämnden har gett 
Myndighetsverksamheten i uppdrag att utvärdera implementeringen av dessa förändringar. I bildspelet 
presenteras aktiviteter som har med implementeringen att göra och resultatet från den enkät som 
utförarna i valfrihetssystemet har besvarat.  
 
På höstens första dialogträff kommer en längre presentation kring utvärderingen där vi även diskuterar 
vilka åtgärder som kommunen avser sätta in framåt.  
 
 

Information om utförarpresentation, enskilda avstämningssamtal 
Jeanette Birgersson, avtalscontroller 

Alla utförare uppmanas ta möjligheten till att träffa oss på enskilda avstämningssamtal. Det är ett bra 
tillfälle att träffa oss och våra samarbetspartners ensamma för att stämma av frågor. Samtalen erbjuds vid 
ett tillfälle i månaden, tre samtal per tillfälle och bokas via hemsidan.  

Utförarpresentationerna på hemsidan håller på att ses över. Utförarna kommer behöva uppdatera sina 
presentationer och kommer få en länk utskickad när det är dags. 

Mat, måltider och nutrition 
Stina Engelheart, dietist  

Se utskickat bildspel  
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Stina presenterar ett bildspel som utgår från den nya riktlinjen för mat, måltid och nutrition. Riktlinjen har 
nyligen publicerats på kommunens hemsida. Det är viktigt att alla bekantar sig med riktlinjen som avser att 
tydliggöra ansvarsområden och uppdrag.  

Riktlinjen utgår från SOSFS 2014:10. 


