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Minnesanteckningar Dialog- och informationsträff 22april 2021 

Deltagare 

Närvarande utförare: Örebro kommun Sarah Bergqvist, Christin Permstäde, Helena Carevid, Sofia 
Johnnerfelt, Ulrika Sundqvist, Per-Martin Johannesson Källgren, Inda Anna Bylin, Daglia Erik Söderkvist 
Dialog DV Fatmir Demo. 
Närvarande från Enheten för uppföljning: Sandra Ressem biträdande enhetschef, Hanna Hernebring 
avtalscontroller, Hanna Schwager arbetsterapeut MAR, Pernilla Larsson sjuksköterska MAS. 
Övriga närvarande från Myndighetsverksamheten Skola, Omsorg, Uppföljning (SOU): Hanna 
Sahlqvist biträdande enhetschef utredningsenheten LSS/ SoL, Eva Andersson LSS-vägledare, Annika 

Kindborg, Mona Jönsson Ersättning. 

 

Inledning 

Sandra Ressem biträdande enhetschef och Hanna Hernebring avtalscontroller hälsade välkommen och går 

igenom dagordning.  

 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 och egenkontroller 

Hanna Schwager arbetsterapeut MAR, Pernilla Larsson sjuksköterska MAS 

Hanna och Pernilla går igenom de delar som ska ingå i sammanställningen från verksamheten till 
patientsäkerhetsberättelsen 2021. Sammanställningen ska inkomma senast 31 oktober. Bildspel bifogas 
dessa minnesanteckningar vid utskick till utförare. 
 
 

Riktlinje dokumentationsskyldighet 
Sandra Ressem biträdande enhetschef, Hanna Hernebring avtalscontroller 
 
Genomgång av bildspel gällande nya riktlinjen för dokumentationsskyldighet SoL och LSS och vilka delar 
som omfattas av riktlinjen (sov 745/2020). Bildspel bifogas dessa minnesanteckningar vid utskick till 
utförare. 
 
Inkommer fråga från Örebro kommun angående kvalitetsberättelse och hur detta i praktiken ska hanteras. 

Verksamheten upprättar årsberättelse/kvalitetsberättelse på övergripande nivå och undrar hur de ska 

hantera krav som finns gällande enskilda enheter. Även brister som framkommer i kvalitetsuppföljning 

gällande enheter ska redovisas i årsberättelse. Enheten för uppföljning återkommer kring frågeställningen 

och hur detta ska presenteras framöver.  

Enheten för uppföljning informerar även om att dialog pågår kring hur och på vilken nivå uppföljning av 

kvalitetskrav ska ske. I dagsläget är det svårt att följa upp mindre enheter med få deltagare på en 

aggregerad och verksamhetsnivå. Enheten för uppföljning återkommer även gällande detta.  



 

 2021-04-26 Sov 207/2021 

  

 

   

Enheten för uppföljning  Box 300 45, 701 35 Örebro 

Orebro.se   egetval@orebro.se 

Servicecenter 019-21 10 00    

                                   

Utförare från Örebro kommun lyfter att de tycker att riktlinjen är bra och att deras pedagoger upplever att 

det är ett tydlig och ett bra stöddokument  

Utförare har lyft fråga kring införandet av IBIC och när mallar och metodstöd kommer presenteras. 

Processledare meddelar att målet är att detta ska bli klart under april. Enheten för uppföljning informerar 

att samtliga utförare kommer få mer information och genomgång när de finns på plats. 

Hanna Sahlqvist, biträdande enhetschef Sol/LSS förtydligar att det endast är nya beslut som kommer 

utredas enligt IBIC samt vid individbeslut som följs upp och där uppdrag skickas till utförare enligt IBIC-

mall.  

 

 

Daglig verksamhet på distans 
Hanna Hernebring avtalscontroller 

 
En kort presentation av de svar som inkommit i utvärderingen av daglig verksamhet på distans. Ytterligare 
information om daglig verksamhet på distans och eventuell förlängning av detta kommer enheten för 
uppföljning återkomma kring.  
 
Daglia/Inda lyfter önskan få använda daglig verksamhet på distans på utökad målgrupp även när 

pandemin är över, på exempelvis målgruppen långtidssjuka, något de även uppgav i utvärderingsenkäten 

men som inte lyftes i presentationen. 

Örebro kommun undrar hur användandet av daglig verksamhet på distans fungerat i andra kommuner. 

Enheten för uppföljning informerar om att tre andra kommuner kontaktats och att de alla har använt 

daglig verksamhet på distans under pandemin. Dessa kommuner kommer att utvärdera detta arbete i 

samband med att kommunens arbete med pandemin i stort utvärderas.  

Enheten för uppföljning lyfter information som presenterades i myndigheten för delaktighets 

webbseminarie: ”Ett år med covid – hur har det påverkat utbudet av stöd till personer med 

funktionsnedsättning” gällande att daglig verksamhet enligt LSS är den insats som påverkats mest av 

covid-19. Under 2020 minskade var tredje kommun omfattningen av insatsen och en lika hög andel ställde 

in insatsen helt och hållet.  

Örebro kommun informerar om att de kommer delta på kvalitetsmässan i Göteborg i oktober 2021 och 

informera om hur Örebro kommun arbetat med daglig verksamhet under pandemin. Enheten för 

uppföljning meddelar att de gärna vill ta dela av material och erfarenheter kring detta.  

 
 

Övrig information/övriga frågor 
 
Annika Kindborg och Mona Jönsson från ersättningsgruppen hälsar att det även i år kommer bli aktuellt 

med bonusersättning för deltagare då stadsbidraget för daglig verksamhet kvarstår. Deltagare kommer få 

en utbetald bonus till midsommar och strax innan jul 2021.  

Örebro kommun lyfter en fråga gällande beslut och uppdrag vid byte av utförare. Önskan finns om att 

kunna ta över/se uppdrag innan startdatum för att få kännedom om individ och kunna genomföra 
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riskanalys. Enheten för uppföljning lyfter vikten av samverkan innan byte av utförare förutsatt att 

samtycke finns. Enhetschef lyfter i samband med detta att han ser ett uppdrag hos sig som inte ska 

verkställas förrän i sommar vilket inte hänt tidigare. LSS-vägledare ska ta med sig frågorna, både vad gäller 

att kunna få ta del av uppdrag innan uppdraget verkställts samt varför uppdrag visas flera månader innan 

en deltagare ska börja i en daglig verksamhet.  

 
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. 

 

Hanna Hernebring 

Avtalscontroller 

Myndighetsverksamheten 
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