
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(19) 

Datum  
2015-04-22  

 
Omsorgsutskottet   
 Plats och tid Formens Hus, konferensrummet kl. 14.00–17.30 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare 
Ronnie Faltin (S) § 114-122 
Vivianne Pettersson (M) 
Maja Loiske (V) 

 

Övriga närvarande Ingrid Holmgren, socialchef 
Raija Sundin, sekreterare 
Ann-Louise Eriksson, MAS 
Daniel Åhnberg, områdeschef 

 

Justerare Hans-Otto Pohlmann  
 
Justeringens plats och tid Formens Hus måndag 27/4 2015 kl. 13.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 114-126  
 Raija Sundin  
   
 Ordförande 
 Christina Johansson  
   
 Justerare 
 Hans-Otto Pohlmann   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen, omsorgsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2015-04-22 
    
Datum då anslaget sätts upp 2015-04-27 Datum då anslaget tas ned 2015-05-19 
 
Förvaringsplats för protokollet Formens Hus 
 
   
Underskrift 
 Raija Sundin  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(19) 

Datum  
2015-04-22  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Anne Horneman S  
 Allan Myrtenkvist § 114-122 S Ronnie Faltin § 123-126 
 Katja Ollila  V  
 Christina Johansson, ordf. M  
 Hans-Otto Pohlmann GL  
    

 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(19) 

Datum  
2015-04-22  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114 

Upprop 
 

Upprop förrättas. 

§ 115 

Val av justerare samt dag för justering 
 

Hans-Otto Pohlmann föreslås att jämte ordförande justera dagens protokoll, 
den 2015-04-27, klockan 13.00. 

 
 

Beslut 
 

Omsorgsutskottet beslutar att Hans-Otto Pohlmann jämte ordförande 
 justera dagens protokoll, 2015-04-27, klockan 13.00. 

§ 116 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 

Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelsen.  
 
 
Beslut 
 
Kallelsen godkänns. 

§ 117 

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen godkänns. 
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§ 118 
Uppföljning av utredningen om ensamkommande barn, 
dnr ON 14/00152 

 
Ärendet 
 
Bakgrund 
Jukka Tekonen har på tillförordnad förvaltningschefs uppdrag utrett 
verksamheten för ensamkommande barn. Syftet med utredningen var att ge en 
nulägesbild av verksamheten och föreslå åtgärder för att utveckla 
verksamheten. 
 
Omsorgsnämnden behandlade utredningen 2014-12-17 och beslöt 

• Att ge förvaltningen i uppdrag att förverkliga de rekommendationer 
som anges i utredningen om ensamkommande barn. 

• Att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som är 
vidtagna till utskottssammanträdet i mars 2015. 

 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Inspektionen för vård och omsorg har gjort en inspektion i boendet för 
ensamkommande barn, Solrosen, 2014-09-30 och lämnat ett beslut till 
kommunstyrelsen 2015-02-13. 
 
IVO ställer följande krav på åtgärder: 

• Nämnden ska säkerställa att den som förestår verksamheten har 
adekvat högskoleutbildning och erfarenhet av liknande verksamhet. 

• Nämnden ska säkerställa att beslut om in- och utskrivning fattas i 
enlighet med gällande lagstiftning. 

 
Rekommendationer 
Omsorgsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att förverkliga följande 
rekommendationer: 
 
Styrning och ledning 
Det krävs en starkare organisation för verksamheten. Enhetschefen kommer att behöva vara 
mer närvarande och operativ i det dagliga arbetet på boendet tills man uppnått en acceptabel 
nivå i verksamheten. Det finns ett behov av två samordnare till vilka enhetschefen kan 
delegera arbetsuppgifter. Samordnarna ska arbeta dagtid. Kontakten med nattpersonal kan 
tillgodoses på samma sätt som i övrig verksamhet inom socialtjänsten. Det är mycket ovanligt 
med att ha samordnare nattetid. 
 
Enhetschefen bör ha utvecklingssamtal med samtliga i personalgruppen så snart som möjligt 
Täta och regelbundna arbetsplatsträffar. 
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Vidtagen åtgärd från förvaltningen 
Ledningsorganisationen är förändrad i förvaltningen. Tidigare var boendet, Solrosen, 
organiserad i ett område med ansvar för integration och arbetsmarknadsfrågor. Idag ingår 
boendet i en verksamhet som leds av en områdeschef med ansvar för individ- och 
familjeomsorgen, ensamkommande barn, integration och arbetsmarknadsfrågor. 
 
Med anledning av IVO:s granskning har den tidigare enhetschefen erbjudits 
andra arbetsuppgifter i kommunen. En tillförordnad enhetschef med 
socionomutbildning och med erfarenhet av den berörda verksamheten 
tillträdde 2015-02-24. Tjänsten kommer att tillsättas permanent med en 
person med den utbildning som föreskrivs av IVO. 
 
Enhetschefen är idag i boendet till allra största delen av sin arbetstid och arbetar med att 
utveckla verksamheten. 
 
En samordnare är tillsatt och kommer att arbeta huvuddelen av sin arbetstid dag- och kväll. 
Den andra samordnartjänsten kommer att tillsättas så snart som möjligt. 
 
Enhetschefen har påbörjat att ha utvecklingssamtal och beräknar att ha genomfört samtliga 
samtal under maj månad. 
 
Arbetsplatsträffarna är inplanerade och hålls var 4:e vecka. 
 
Stöddokument för mottagande av barn har framtagits. Dokumenten är ”Checklista vid 
inskrivningssamtal” samt ”Process vid anvisning av ensamkommande”. Verksamheten 
kommer att ha internkontrollpunkter vid två tillfällen per år för att säkerställa att in- och 
utskrivningsbesluten är korrekta. 
 
Grupputveckling 
Handledning till personalen i boendet. Handledningen ska inrikta sig på att få 
gruppen att följa de riktlinjer och rutiner som finns för verksamheten och 
enas om ett gemensamt arbetssätt.  
 
Vidtagen åtgärd från förvaltningen 
En ny handledare är engagerad och har haft inledande samtal med förvaltningschef, 
områdeschef samt med tf. enhetschef. Handledningen med personalgruppen påbörjas i 
 Maj 2015. 

Ekonomi 
Se över fördelningen av personalresurserna 
Minska matkostnaderna 

Vidtagen åtgärd från förvaltningen 
Tillförordnad enhetschef har påbörjat att få i ordning på personalkostnaderna i boendet.   
Matkostnaderna har reducerats. 
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Boendekedja 
Arbeta fram en välutvecklad boendekedja för ungdomarna. Den bör bestå av: 
Solrosen 
Träningslägenheter 
Egna lägenheter 
Det kan vara lämpligt att överväga om man ska inrätta den modell som 
används bland annat i Karlskoga med särskild personal i respektive 
boendeform. 
 
Vidtagen åtgärd från förvaltningen 
Det finns för närvarande mer akuta problem i boendet. Ledningen kommer att engagera sig i 
boendekedjan vid ett senare tillfälle. 

Delegation 
Det finns anledning för såväl omsorgsnämnden som kommunstyrelsen att se 
över det tidigare beslutet att delegera beslutet till en områdeschef att teckna 
avtal med Migrationsverket. Det är en uppgift som torde vara mer lämpligt 
för en kommunchef som har helhetsgrepp om flykting- och 
integrationsärenden. Kommunchefen kan mycket väl få beslutunderlag från 
tjänstemän i omsorgsförvaltningen utan att det uppstår onödiga förseningar i 
verksamheten. 
 
Vidtagen åtgärd från förvaltningen 
Det finns förslag om att ändra delegationen så att kommunchefen fattar beslut om avtal för 
ensamkommande barn. 

Roller 
Det är lämpligt att se över rollfördelningen mellan områdeschef, 
socialsekreterare och enhetschef för ensamkommande barn. Det är inte 
lämpligt att den/de socialsekreterare som fattar beslut om placering på 
boendet och gör överväganden om fortsatt boende ska vara involverade i 
boendets verksamhet. 
Rollfördelningen ska tydliggöras skriftligt och delges KS/utskottet så snart 
som möjligt.  
 
Vidtagen åtgärd från förvaltningen 
Det finns idag en klar skiljelinje mellan socialsekreteraren som har hand om 
myndighetsutövningen och verksamheten. Med myndighetsutövningen menas bland annat 
beslutet om placering och uppföljning. 

Fortsatt arbete 
Samla in synpunkter från gode män. 
Förvaltningen redovisar till KS och utskottet vilka åtgärder man har vidtagit för att utveckla 
verksamheten. 
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Vidtagen åtgärd från förvaltningen 
Utredaren, Jukka Tekonen, har träffat 7 gode män (av totalt 9). De allra flesta 
var relativt nöjda med verksamheten. Det fanns dock några mycket kritiska 
röster om verksamhetens kvalitet. Kritiken handlade främst om att man 
upplevde verksamheten rörig och ostrukturerad. 
Man efterlyste flera träffar med ledningen för boendet. 

Ekonomi 
Förvaltningen kommer att ta hänsyn till förändringar i verksamheten och 
avser att genomföra förändringarna inom den befintliga budgetramen. 

 
Folkhälsa 
Förvaltningen avser att utveckla verksamheten och bidra till att skapa bättre 
förutsättningar för ungdomarna att framöver kunna försörja sig själva och 
inneha ett eget boende. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
- Att omsorgsutskottet delger kommunstyrelsen den antagna rapporten 

”Uppföljning av utredningen om ensamkommande barn.” 
 
 
Beslut 
 
Omsorgsutskottet beslutar enligt förslag. 
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§ 119 
Balanslista, dnr KS 15/00070 
 
Socialchefen informerade om balanslistan. 
 
 
 
 
Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 120 
Avvikelserapporter, dnr KS 15/00071 
 
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) informerade om 
avvikelserapporter. 
 
Materialet som visades kommer att skickas till alla ledamöter i 
omsorgsutskottet. 
 
 
 
Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet.  
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§ 121 
Information om utskrivningsklara februari och mars 
2015, dnr KS 15/00009  
 
Sammanfattning 
Redogörelse angående information om utskrivningsklara. 
 
Ärendet 
Under februari månad hade kommunen 22 patienter som vistades på lasarett. 
Kommunen har under februari månad haft 1 dygn med betalningsansvar till 
lasarett.  
 
Under mars månad hade kommunen 28 patienter som vistades på lasarett. 
Kommunen har under mars månad haft 1 dygn med betalningsansvar till 
lasarett.  
 
Kostnad för ett vårddygn är 4 666 kronor. Kostnad för psykiatrisk vård är  
3 958 kr per vårddygn.  
 
Rubriken ej åtgärdade, ej utskrivningsklara kan förklaras med att patienten 
inte är färdigbehandlad under innevarande månad. 
 

Ekonomi 
Fram till och med mars månad har kommunen fått betala 9 332 kr. I budget 
finns 150,0 tkr för köp av vårdplats när vi har betalningsansvar till lasarett, 
för färdigbehandlade patienter. En bra planering och ett optimalt samarbete 
i äldreomsorgens vårdteam är en förutsättning för att minska risken för 
betalningsansvar till lasarett.  

 
Folkhälsa  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån  
detta perspektiv. 

 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån  
detta perspektiv. 

  
Samverkan 
Information och samverkan har skett. 

 
 
 

Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 122 
Behov av vård- och omsorgsboende februari och mars 
2015, dnr KS 15/00010 
  
Sammanfattning 
Redogörelse angående beslut om vård- och omsorgsboende.  

 
Ärendet 
Den sista februari var det 11 personer som beviljats beslut om vård- och 
omsorgsboende, utav dessa är det 5 personer som vistas på korttidsboende.  
Den sista mars var det 10 personer som beviljats beslut om vård- och 
omsorgsboende, utav dessa är det 2 personer som vistas på korttidsboende 
 

Ekonomi 
Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för 
sanktionsavgifter. Fyra gånger per år meddelas ej verkställda beslut till 
Socialstyrelsen. Den 7 april fanns 8 beslut om plats i vård och 
omsorgsboende som ej var verkställda, dock var ingen äldre än 3 månader. 
  
Från mars månad tas samtliga ärende gällande ansökan om vård och 
omsorgsboende upp tillsammans med enhetschef. Ärendet kvalitetssäkras 
genom en rättvis och säker bedömning innan beslut.    

 
Folkhälsa 
Den äldres behov ändras över tiden och boende liksom vård- och 
omsorgsinsatser måste anpassas över tiden för att motsvara behoven.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån  
detta perspektiv. 

  
Samverkan 
Information och samverkan har skett. 

 
 
 
Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 123 
Information MAS, dnr KS 15/00037 
 
Förtydligande av vårdnivå, vårdrelation och fast vårdkontakt inom 
kommunal hälso- och sjukvård 
 
Hemsjukvårdspatient 
Kriteriet för att bli inskriven i hemsjukvården är att man inte kan ”ta” sig till 
vårdcentral. 
 
I detta ingår även att kommunen ansvarar för insatser åt: 
- Personer med diabetes med långvariga sjukvårdsbehov, innefattande behov av dagliga 

sjukvårdsinsatser såsom insulingivning 
- Injektioner och provtagning om inte patienten kan ta sig till vårdcentralen 
- Hjälp med stödstrumpor eller ögondroppar 

 
Insatser som inte regelmässigt bör utföras inom hemvården av medicinska 
skäl: 
- Insatser som kräver kontinuerlig övervakning såsom blodtransfusion och infusion 
- Cytostatikabehandling 
- Akuta bedömningar hos patienter som inte redan är inskrivna i kommunal hemsjukvård 

 
I journalen dokumenteras under rubrik, åtagande insatser, att patienten har 
hemsjukvård. Inmatningsstöd finns. 
 
Tillfälligt inskriven i hemsjukvården 
Det finns personer som behöver hjälp under en kortare period med enstaka insatser. 
När behovet upphör eller patienten kan ta sig till vårdcentral upphör ansvaret för 
insatsen. 
 
Det kan handla om insatser såsom: 
- Såromläggningar 
- Hjälp med antikoagulantia injektion efter operation 
- Bedömning och utvärdering av behovet av tryckavlastande madrass 
- Önskemål om insats då patienten inte kan ta sig till vårdcentral på grund av tillfällig 

sjukdom 
- Annan insats som bedöms som kortvarig I journalen dokumenteras under rubrik,  
- åtagande insatser, att patienten har enstaka insatser. Inmatningsstöd finns. Under 

behandlingstiden skrivs vem som är omvårdnadsansvarig sjuksköterska in. Eftersom 
insatsen är enstaka eller kortvarig behövs inte fast vårdkontakt skrivas in. 

 
Vårdcentralen eller den mottagning som ordinerat insatsen har ansvar för 
övriga insatser hos patienten. 
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Detta ska patienten upplysas om och vid akuta sjukdomstillstånd ska patienten 
hänvisas till primärvård eller akutsjukvård. Även andra icke akuta insatser ska 
patienten vända sig till sjukvården för att få hjälp med.  
Se bilaga 1, Patientinformation rörande kortvariga eller enstaka 
sjukvårdsinsatser  
 
Patient hos arbetsterapeut – hemvård 
De patienter där arbetsterapeut gör insatser i hemmet samt vid 
mottagningsbesök som t.ex. handpatienter ska registreras i journalen enligt 
rubriken. Finns inmatningsstöd under rubrik åtagande insatser.  
Under behandlingstiden skrivs vem som är planeringsansvarig arbetsterapeut 
in. Om insatsen är enstaka eller kortvarig blir det inte aktuellt med en fast 
vårdkontakt. 
 
Patient hos dagomsorgen för personer med demenssjukdom 
Lindens personal ska använda inmatningsstödet under rubrik, Åtagande 
insatser för de patienter de har kontakt med. Tänk på att dessa patienter även 
kan vara hemsjukvårdspatient eller ha kontakt med arbetsterapeut så under 
insatser kan alltså flera alternativ skrivas in. 
 
Boende på vårdboende 
När patienten flyttar in på ett vårdboende ska detta noteras i journalen. 
Dokumenteras under rubrik, åtagande insatser, finns inmatningsstöd. 
 
Boende på LSS boende 
När patienten flyttar in på ett LSS boende ska detta noteras i journalen. 
Dokumenteras under rubrik, åtagande insatser, finns inmatningsstöd. 
 
Fast vårdkontakt  
Fast vårdkontakt är ett nytt begrepp som finns inskrivet i Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763). I kommunal hälso- och sjukvård kan rubriken 
omvårdnadsansvarig sjuksköterska eller arbetsterapeut oftast ersättas av fast 
vårdkontakt. Det kan finnas undantag. Inom LSS-området kan till exempel en 
handläggare, personlig assistent eller annan person utses till fast vårdkontakt. 
En förutsättning är dock att patienten har kommunal hälso- och sjukvård.  
 
Dokumentation av fast vårdkontakt 
Fast vårdkontakt dokumenteras under handläggning. Är den fasta 
vårdkontakten annan än omvårdnadsansvarig sjuksköterska eller 
arbetsterapeut, ska det skrivas in personens funktion i anteckningsrutan. Fast 
vårdkontakt ska finnas som inmatningsstöd. 
 
Patienten ska veta innebörden av fast vårdkontakt. I den kommunala vården 
ska den fasta vårdkontakten kunna samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter med andra relevanta personer inom hälso- 
och sjukvården och vara kontaktperson för andra delar av hälso- och 
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sjukvården och för socialtjänsten samt i förekommande fall med andra 
berörda myndigheter. 
 
En fast vårdkontakt ska även finnas inom sjukvården, Region Örebro län och 
är vanligtvis en läkare, det tidigare PAL- begreppet (patientansvarig läkare) 
har ersatts och utvidgats. 
 
 
IVO Dnr 8.2- 9256/2015 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska lämnade kort information om att 
Inspektionen av vård och omsorg (IVO) begärt in underlag/utredning kring en 
händelse (Dnr 8.2–9256/2015). 

 
 
 Kvalitetsråd 
 Medicinskt ansvarig sjuksköterska och socialchefen informerade om Kvalitetsråd. 

PowerPoint materialet som visades kommer att skickas till alla ledamöter i 
omsorgsutskottet. 

 
 
 
 
Omsorgsutskottet har tagit del av MAS information och delgivits det underlag  
som IVO begärt enligt (Dnr 8.2–9256/2015). 
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§ 124 
Information Socialchef, dnr KS 15/00072 
 
Planeringsverktyg i hemtjänsten 
 
Ärendet 
Bakgrund 
Beslut har tagits i omsorgsnämnden att planeringsverktyg skulle införas i 
hemtjänsten. Omsorgsförvaltningen tecknade ett ettårigt avtal, 2014-05-21 
med Projektstyrning Prima AB för införande av planeringsverktyget 
Kompanion i hemtjänsten samt Intra Phone för insatsregistrering och 
dokumentation. 
 
Planeringsverktyget (kompanion) kräver manuella inmatningar och är inte 
integrerat med varken verksamhetssystemet Viva eller Time Care som är ett 
verktyg för att planera personalens schema. 
 
Åtta planerare inom hemtjänsten planerar in samtliga beviljade insatser i 
planeringsverktyget Kompanion. Planeringen tar mycket tid och ingen 
samordning mellan hemtjänstgrupperna har varit möjligt vilket inte är 
kostnadseffektivt.  

 
Nuläget 
Antalet äldre brukare med hemtjänst ökar inom omsorgen samtidigt som 
kommunens ekonomi är ansträngd, detta medför att effektiviteten inom 
organisationen måste öka. 
 
Ett sätt att öka effektiviteten är att centralisera planeringen samt att integrera 
de olika systemen med varandra.   
   
Alla kommuner i Norra länsdelen har avtal med ILAB avseende Viva. 
Ljusnarsberg, Nora och Lindesberg använder sig av TES som 
planeringsverktyg, vilket också är integrerat med Viva och Time Care. ILAB 
har avtal med TES vilket innebär att en ny upphandling inte behövs.  
 
Avtal 
För att kunna bli mer effektiva samt få ett system som integrerar med övriga 
system har avtalet med Kompanion samt Intra Phone sagts upp och kommer 
att avslutas 2015-05-22.  
 
Ett avtal med ILAB om tilläggsbeställning avseende TES samt integration 
med Viva är tecknat. Omsorgen kommer även att använda sig av Ateas app 
för Viva omsorg.   
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Planeringssystemet 
Eftersom TES integrerar både med Viva (verksamhetssystem) och Time Care 
(system för schemaplanering) kommer alla beviljade insatser att utgöra 
bemanningsbehoven i Time Care, insatserna överförs i planeringsverktyget 
som är kopplat till personalen schema.  
 
App för Viva omsorg  
Personalen kommer att utrustas med Ipad innehållande Ateas app för Viva 
omsorg, vilket bidrar till att skapa effektivare flöden med kortare ledtider och 
ökad kvalité inom hemtjänsten.  
 
Effektivitet & kvalitet 
Kundhistorik, statusuppdatering och rapportering direkt i appen. Kvalitén på 
uppdraget ökar och mer tid kan läggas hos kunden istället för 
administrationen. Inkluderar även stöd för vårdplanering.  
 
Uppföljning 
Uppföljning, tidsrapportering och besöksstatistik möjliggörs genom en enkel 
incheckningsfunktion. 
 
Delaktighet 
Integrerad portallösning för kund och närstående där kund kan se planerade 
besök samt övrig viktig information från vårdgivare. Säker Webbsida med 
möjlighet för närstående att ta del av information rörande besök genom 
kontinuerliga uppdateringar, meddelanden och bilder. 
  
Enkelt gränssnitt för vårdpersonal 
Visar vad vårdaren skall göra nu, senare och imorgon. Visar även 
grundinformation som inledningsvis behövs t.ex. kundbild, portkod och 
närmaste närstående. 
 
Helskärm med uppdragsbeskrivning 
Översikt som innehåller kunduppgifter och genomförandeplaner. 
Genomförandeplanen visar aktiviteter varje dag, övergripande och med 
detaljer. Möjlighet att ange avvikelser finns. Appen har integrerad karttjänst 
för att enklare hitta till kunden samt att se vilka besök som ligger i närheten av 
varandra för att möjliggöra ruttplanering. 

 
Ekonomi 
Licens/engångsavgift för integrering i Viva samt Time Care, kartstöd samt 
utbildningskostnad för personal ca 270,0 tkr.  
 
De årliga kostnaderna ligger på ca 30 tkr/månad, vilket gör en ökning med 
ca 50 tkr/år, mot dagens planeringssystem (kompanion).  Enligt mail från 
Tomas Lilja på Projektstyrning Prima AB har tidigare avtal varit kraftigt 
rabatterat, det totala ordinariepriset för de båda tjänsterna är 38 500 kr/mån. 
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Denna information gör att det nya avtalet för planeringssystem och 
registrering billigare än det gamla avtalet. 

 
På sikt kommer planeringen att effektiviseras eftersom de olika systemen 
Viva, TES och Time Care integrerar med varandra. Ateas app, Viva 
omsorg minskar administrationen för vårdpersonal eftersom man 
rapporterar direkt i appen, alla uppgifter förs automatiskt över till Viva. 
Avgiftshantering effektiviseras via tidsrapporteringen i appen, 
hemtjänsttaxan kommer då att utgöras av den faktiska utförda tiden och 
inte som idag den beviljade tiden.   
 
Folkhälsa 
Planeringssystemet säkerställer att brukaren får de insatser som är beviljade 
samt att mer tid frigörs för brukarna utifrån att personalresurserna används 
mer effektivt, detta kan också leda till mindre stress för personalen. Via den 
integrerade portallösningen för kunder och närstående ökar interaktion och 
delaktighet.  
 
Miljö 
Via den integrerade karttjänsten för att enkelt hitta till kunder och se vilka 
besök som ligger nära varandra möjliggörs en ruttplanering vilket har en 
positiv inverkan på miljön.  
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett i omsorgens samverkansgrupp. 

 
 
 
 
 
PowerPoint material 
Socialchefen informerade kort om hur det ser ut i dagsläget. 
PowerPoint materialet som användes kommer att skickas ut till 
omsorgsutskottets ledamöter. 
 
 
 
 

Omsorgsutskottet har tagit del av socialchefs information. 
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§ 125 
Rapport från SOFINT, dnr KS 15/00024 
 
 
Hans-Otto Pohlmann är representant från kommun i gruppen SOFINT.  
Till dagens möte hade Hans-Otto Pohlmann inget att rapportera.  
Återkommer när det finns något att rapportera från SOFINT. 
 
 
Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet.  
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§ 126 
Övrigt, dnr KS 15/00024 
 
Ordförande frågar om det finns någon som är intresserad av att åka med på en 
konferens Demens/demensvård inför 2020, den 20 maj i Stockholm. 
Utskottets ledamöter får fundera kring detta. 
 


