Minnesanteckningar Förvaltningsdialog NF 5 maj 2022
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings ordförande Magnus Johansson tackar alla
utförare och leverantörer som är med vid dagens Förvaltningsdialog för sitt goda och viktiga arbete.
Han och presidiet vill fortsätta ha en god och nära relation till utförare/leverantörer. Det ska vara
nära till den politiska nivån och politiken finns tillgänglig för diskussion kring goda förutsättningar
utifrån avtal/regelverk men även för frågor.
Förvaltningsdirektör Christine Wäneskog börjar med att rikta ett stort tack alla för allt arbete och
god samverkan under pandemin.
Enheten för kvalitet och utveckling med bitr. direktör Karin Bodlund, informerar att det i höst
kommer ut en brukarundersökning gällande Bostad med särskild service, LSS. Nästkommande år
planeras enkätundersökning inom dagligverksamhet/sysselsättning.
Strateg Helene Karlsson och SAS Stefan Lundin presenterar ny lagstiftning som är aktuell i
verksamhetsområdet. Se bilaga.
Statsbidrag Karin Bodlund informerar om statsbidraget ’God och nära vård’(Regionen).
Statsbidragen ska redovisas årligen. Förra året användes en del av statsbidraget (god och nära vård)
för att köpa in möbler till verksamheterna. Har man idéer på hur man vill spendera statsbidraget i år
ex pedagogiska hjälpmedel, infoskärmar eller dyl som är aktuellt för målgruppen kontakta Karin
Bodlund för godkännande. Fakturorna behöver inkomma senast under november månad.

Säkerhetsstrateg Johanna Hedvall-Åhlberg presenterar säkerhetsläget utifrån bl a kriget i Ukraina
men även utifrån vad man som individ och utförare behöver göra/ha koll på vid ett en eventuell
kris/krig. Johanna poängterar viken av att verksamheterna arbetar med sitt säkerhetsskyddsarbete.
Att inventera vad som är skyddsvärt i verksamheten och vilket skydd finns respektive vilka
sårbarheter finns. Hon skickar även med att verksamheterna behöver se över sin varuförsörjning
samt gå igenom respektive verksamhets kontinuitetsplaner. Även om det finns kontinuitetsplaner på
övergripande nivå behöver alla verksamheter anpassa dessa efter sina förutsättningar, behov och
målgrupp. Se bilaga.

Enhetschef myndighetsutövning bistånd funktionsnedsättning SOL Marie-Louise Ohlander
påminner om att delge Biståndsenheten genomförandeplanerna då dessa är ett viktigt underlag.
Enhetschef myndighetsutövning bistånd funktionsnedsättning LSS Amelie Westphal informerade
om enhetens utvecklingsarbete, ett projekt tillsammans med Individ- och Familjeförvaltningen (IFF).
SAS Stefan Lundin berättar att förvaltningen ser över ersättningsmodellen för uppdragstagare ex
ersättning till kontaktpersoner. Mer information kommer längre fram kring detta.
Enheten för Beställning, Upphandling och Avtalsuppföljning, BUA, Beställarchef Jenny Janestam
informerar att förvaltningen kommer att skicka ut en förfrågan till samtliga utförare/leverantörer om
att de behöver inkomma med ett telefonnummer där förvaltningen kan nå dem dygnet runt vid
kris/krig.

Mindre dialogmöten planeras den 1/6 samt 2/6. Dessa planeras äga rum på Stadshuset och precis
som i höstas är de uppdelade i mindre grupper utifrån om man är LOV leverantör eller utförare av
Bostad med särskild service. Inbjuda kommer inkom kort.
MAS Julia Bolorian Ljungner informerar att det nu finns ett eget avsitt för Hälso- och sjukvård under
fliken Rutiner och riktlinjer på externwebben under leverantörsfliken. Där finns både den mer
övergripande riktlinjen men även rutiner, processer och stödmaterial.
Finns det oklarheter/frågor/funderingar kring dessa är man välkommen att kontakt Julia eller hennes
MAS kollega Susanne Sterling.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Bilagor:
1. Enheten för kvalitet och utvecklings presentation
2. Johanna Hedvall-Åhlbergs presentation av säkerhetsläget ’Är du beredd?’

