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Minnesanteckningar utförarträff hemtjänst 2021-11-30 

Närvarande: Meral Ünlü, Anneli Dahlöf, Sofia Jarlsgård, Erika, Stefan Svensson, Carina 

Waltilla, Jenny Höglund, Kajsa Karlsson, Sonny Dahl, Johan Ekelund, Carina Ogrander, 

Gisela Askne, Lala Hamakarim, Linda Engström, Emma Karlsson, Elin Gustafsson, 

Keyvan Alizadeh, Maria Hyldetoft, Nicklas Kvist, Rebecca S, Sandra Partala, Simona 

Gaspar, Annamari Hassel, Laura Lezama 

Gisela Askne, chef för Uppdragsenheten, inleder mötet och hälsar alla välkomna. Nya 

deltagare hälsas särskilt välkommen. 

1. Pågående dialogmöten 

Den pågående dialogen kring utförandegraden i oktober handlar om att för en förståelse 

över modellen. Vi vill höra era reflektioner och analyser om utförandegraden. Vi vill veta 

om ni använder er av den i ert arbete och hur. Vi vill veta era tankar om utförd tid, 

beviljad tid och schablontider.  

 

2. Rutin för tillfällig utökning i hemtjänsten 

Den tillfälliga rutinen kring tillfälliga utökningar som gällt under pandemin sedan april 

2020 gäller inte längre.  

Från och med 2021-12-01 gäller den ursprungliga rutinen vilken är format enligt 

förfrågningsunderlaget. Rutinen har förtydligats kring ersättningsfrågan. Alltså det utgår 

inte längre ersättning för det tillfälliga utökningarna.  

Hur de tillfälliga utökningarna hanteras och handläggs kan ni läsa i den bifogade filen.   

  

3. Information från VOF-IT 

VOF-IT informerar om följande (se bildspel VOF-IT informerar 2021-11-30):  

Nytt MDM på omsorgstelefonerna. Ett MDM-verktyg är förprogrammet och styr 

åtkomsten till funktioner och appar på telefonen. Det gör att telefonen kan manövrera på 

distans (ex vid förlust, uppdateringar etc). Det behövs en manuell installation som VOF-IT 

ska planera in och startar tidigast under våren 2022.  

TES-attestering av pass. Anneli har skickat ut en uppdaterad Tes manual för instruktion.  
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Att avsluta journal i Treserva. Se bifogat bildspel.  

Påminnelse om att inte skicka brukaruppgifter via mail.  

 

4. Övriga frågor 

Matdistribution 

Påminnelse om att insatsen Matdistribution avser endast mat från Sodexo.  

 

Förslag på ämnen att ta upp framöver:  

• Bjuda in Sodexo för att framföra feedback kring maten 

• Insatsen matlagning: hur är det tänkt att användas och hur kan vi göra det 

på bästa sätt. 

 

 

 

 

 


