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Minnesanteckningar Dialog- och informationsträff, bostad med 
särskild service, 15 april 2021 

Närvarande utförare: Örebro kommun Jenny Nygårds, Anita Holt, Elisabeth Ullefors, Humana Linnea 
Smedberg. 
Närvarande från Enheten för uppföljning: Malin Paulsson avtalscontroller, Sandra Månstierna 
avtalscontroller, Sandra Ressem biträdande enhetschef. 
Övriga närvarande från Myndighetsverksamheten Skola, Omsorg, Uppföljning (SOU): Hanna 
Sahlqvist biträdande enhetschef utredningsenheten LSS/ SoL, Mona Jönsson Ersättning. 
Inledning, covid- 19 
Avtalscontroller Malin Paulsson och Sandra Månstierna hälsade välkommen. Första punkten är 
utmaningar som covid- 19 medfört för verksamheterna under senaste året. Humana beskriver att det varit 
boende som tidigt hade smitta utan symtom, det visade sig vid antikroppstest senare. Verksamheten har 
klarat sig relativt bra. Örebro kommun tror det är lättare i gruppbostäder som är mindre verksamheter, 
både att avgränsa vid misstanke eller bekräftad smitta. Utmaning har ibland varit att snabbt kunna ersätta 
personal med vikarier som är kända hos de boende. Personal har ställt upp och jobbat extra vid behov.  

Uppföljningsrapport 2020 
Avtalscontrollers gick igenom bildspel som visar de vanligaste bristerna inom alla tjänsteområden som 
följts upp under 2020, samt exempel från bostad med särskild service. I samband med bildspel lämnades 
information kring uppdrag och beställning från Programnämnd social välfärd till Myndighetsverksamheten 
SOU, sov 567/2020. Information lämnades även om riktlinje för avtals- och verksamhetsuppföljning 
inom social välfärd, sov 215/2020 som utförare tidigare tagit del av och som finns på hemsidan. Bildspel 
och Uppföljningsrapport 2020, sov 764/2020 kommer att bifogas minnesanteckningen till utförare. 

Icke verkställda beslut och väntelista 
Hanna Sahlqvist informerade att det finns 51 personer som väntar på bostad med särskild service. Några 
av dessa har erbjudits boende. Fråga ställdes från utförare Örebro kommun om nybyggnation och 
möjligheten att påverka utifrån olika målgrupper. För vidare frågor hänvisas till kommunens 
boplanegrupp, enhetschef Andreas Legnerot som ansvarar för boendesamordning ingår i denna. 

Riktlinje dokumentationsskyldighet 
Avtalscontrollers gick igenom bildspel, alla utförare lämnas samma information kring den nya riktlinjen, 
sov 754/2020 som alla utförare fått ta del av. Bildspel kommer att bifogas minnesanteckningen till 
utförare.  

Utförare Örebro kommun ställde frågan kring ersättningsmodellen, om stödbehovsnivåerna innehåller 
ersättning för individer där utförare har stora behov av att avsätta tid för dokumentation. Avtalscontrollers 
återkommer i frågan.    

Avslutning 
Utförare som deltagit i dialogträffen får en länk till utvärdering av dagens möte, om utförare har förslag på 
teman till höstens dialogträff är de välkomna att skicka in dem till egetval@orebro.se. 
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Information lämnades kring valet 2022, en fråga som utförare tog upp på dialogträff under hösten 2020. 
Myndigheten för delaktighet (MFD) har under mars 2021 haft ett webinarium kring tillgänglighet vid val, 
det kommer läggas en film med innehållet på MFD hemsida. 

Det finns ett delbetänkande, förslag som skulle kunna underlätta tillgänglighet och användbarhet för 
valdeltagare med funktionsnedsättning. Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen SOU 
2021:7. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-
20217/ 

Valmyndigheten, val.se har lättläst information och information på teckenspråk, samt information om 
olika sätt att rösta.  

Valkanslitet på uppdrag av valnämnden Örebro kommun, Peter Björk och Johan Hellsten kan 
utförare ta kontakt med om det finns behov av särskilt stöd för er målgrupp inom gruppbostad. Att 
tydliggöra valalternativen (vad partierna står för) åligger partierna själva.  Information om möjligheterna att 
rösta och olika typer av stödinsatser kan valkansliet stötta med.  
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