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Minnesanteckningar Dialog- och informationsträff
14 februari 2019
Deltagare
Närvarande utförare: Alma Omsorg, Allservice Team AB, Betjäna staden, Aspen
Veterana, Attendo, Mann Service AB, Avancerad Omsorg Vård, Ossobles
service AB, 247 Tillsammans, Good Service, Jacob´s städ, Din Dag
Närvarande från Enheten för uppföljning: Yuri Yanez planerare, Sandra
Månstierna planerare, Cecilia Hamp planerare, Sofia Legin planerare, Jasmina
Mann enhetschef, Angelica Diviak ekonomiadministratör
Övriga närvarande: Sofia Trehn Servicecenter, Annika Gustafsson IT, Susanne
Söderberg ekonom
Föredragande: Berit Hjalmarsson, Sandra Ressem, Moa Ramberg, Andreas
Legnerot

Inledning
Yuri Yanez hälsar alla välkomna och går igenom dagordningen.
Presentation av Sandra Månstierna, Cecilia Hamp samt Sofia Legin nya planerare på
uppföljningsenheten

Rehabiliterande arbetssätt
Berit Hjalmarsson, projektkoordinator
Bildspel – Rehabiliterande arbetssätt
Se utskickat bildspel
Sammanfattning:
Information och genomgång av projekten inom Rehabiliterande arbetssätt. En del
repetition från höstens föredrag samt en del ny information.
Alla delar projektet har jobbat med behöver fogas ihop till en fungerande enhet.
Förslag har gått till programnämnd om att detta ska testas och det har bifallits. Ett
geografiskt test- och utvecklingsområde ska därmed utses, där arbetssätt för förlopp
testas och utvecklas ihop med organisation, kompetens, styrsystem och
välfärdsteknik/dokumentation. Varje förlopp ska de ta sig an. Syftet är att testa och
utveckla helheten. Det ska pågå som längst till 2020 och finansiering sker via
programnämndens stimulansmedel.
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Betjäna Staden uttalar att ansvariga för projektet gärna får kontakta dem kring detta
framöver. Även utföraren Mann Service har visat intresse och varit i kontakt med Berit
angående eventuell testning.
Fråga: Hur de omvårdnadsutförare vars avtal går ut i samband med LOU påverkas?
Svar: Tanken är att även omvårdnadsutförare som påverkas av LOU ska fram till dess
ingå i Rehabiliterande arbetssätt och de som blir kvar ska fortsätta att implementera
det framöver. I dagsläget finns inget svar än på hur det kommer att se ut.

Förfrågningsunderlag och avtal
Sandra Ressem, Planerare
Se utskickat bildspel
Sammanfattning:
Övergripande om de förslag till förändringar som ska lämnas till politiken under
våren. Det berör förändringar som rör både service och omvårdnad. Efter beslut av
nämnd i början av april kommer information ut.
LOU
Programdirektör Patrik Jonsson bjuder in omvårdnadsutförare till informationsmöte
angående LOU. Preliminärt datum är 1 april. Inbjudan skickas ut via mejl under mars
månad.

Förfrågningsunderlag och avtal
Moa Ramberg ekonom, Andreas Legnerot ekonom
Se utskickat bildspel
Sammanfattning:
Moa ger information om uppdaterade avgifter för kunder av både service och
omvårdnad. Ny maxavgift på 2 089 kr gäller från första mars 2019. Information om
nya priser skickas ut med januarifakturan. Årsutskick med nya avgiftsbeslut går ut
under februari månad. Årsutskicket inkluderar i år en informationsbroschyr.
Det önskas en kopia av informationsbroschyr som kommer att läggas med som
bilaga till minnesanteckningarna.
Andreas presenterar kort förslag till justerad ersättning 2019 för omvårdnad och
service. Uppdaterade ersättningsnivåer kommer skickas ut via mail.

Övrigt
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Frågor som uppstår i efterhand kring det som tagits upp på dagens träff skickas till
eget val.
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