Hur är det möjligt att frigöra resurser inom
hemtjänsten med hjälp av ruttoptimering?
Hemtjänstens transporter kan utgöra så mycket som hälften av en kommuns
sammanlagda tjänsteresor. Transporter är viktiga för att verksamheten ska
fungera, men samtidigt tar de många resurser i anspråk som arbetstid,
kapital och fossila bränslen. Att anpassa bilparken och bilkörningen till
verksamheten utifrån ett logistikperspektiv kan ge många vinster. Till
exempel:





Mindre tid i bilen ger mer tid till vårdtagarna.
Bättre planering kan ge mindre stress och rättvisare arbetsfördelning.
Färre mil frigör tid och minskar miljöpåverkan.
Rätt antal bilar minskar kostnaderna.

Det här seminariet är tänkt som en bred introduktion till olika sätt att
optimera transporterna inom hemtjänsten. Vilka möjligheter finns det
organiserat och på marknaden? Vad har andra kommuner gjort nationellt
och internationellt?

Låter detta intressant? Kom och delta i vårt
seminarium och få ett nytt perspektiv på planering
och resande i hemtjänsten!
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Inbjudan från Länsstyrelsen Dalarnas län

Program onsdagen den 17 september 2014
9.30-10.00

Samling med fika, Högskolan Borlänge

10.00-10.15

Länsstyrelsen Dalarna hälsar välkommen!

10.15-12.00

Energimyndigheten

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.00

Erfarenheter från Leksands kommun

14.00-15.30

Diskussion och fika

Vad är och vad menas med ruttoptimering? Potentiella
effekter-miljömässiga, ekonomiska och sociala. På vilka av
kommunens transporter är ruttoptimering tillämpbart?
Initiativ, projekt och implementeringar- I Sverige och
internationellt.

Genom arbetssättet hållbar hemtjänst som bland annat innebär
längre och mer sammanhållna besök än tidigare har
personalen minskat bilåkandet från 9 500 till 6 500 mil per
månad.
Ing-Mari Hansson Enhetschef

Välkomna!
Målgrupp
Tid
Plats
Anmälan:

Kostnad
Frågor?

Länsstyrelsen Dalarna
Postadress 79184 Falun
Besöksadress Åsagatan 38

Chefer/planerare inom hemtjänsten, politiker,
transportkordinatorer, miljösamordnare
Onsdagen den 17 september 2014, kl.9.30-15.00
Lokal B 322, Högskolan Borlänge, Röda vägen 3
Vi energiintelligents hemsida:
www.energiintelligent.se senast 10 september. Du
kan, om du vill, delta via webb eller video. Meddela detta vid
anmälan. Koder skickas via e-post någon dag innan
seminariet.
250 kronor. Vegetarisk lunch samt fika förmiddag
och eftermiddag ingår. Om du deltar via webb eller video
är deltagandet gratis.
Kontakta Kerstin Angberg-Morgården,
Länsstyrelsen, tel. 010-22 50 276
Telefon 010 225 00 00
dalarna@lansstyrelsen.se
Orgnr. 202100-2429

www.lansstyrelsen.se/dalarna
Bankgiro 5050-5858
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