


Motion från SD

Kostnadsfria 

halkskydd för äldre 

kommuninvånare



Utredning av omsorgskontoret

• Västervik har delat ut halkskydd under två år och 

många har hämtat ut. Ingen direkt uppföljning har 

genomförts. Statistiken för fall inkluderar både fall 

inom som utomhus. De har en upplevelse att frakturer 

vid halka har minskat

• Arbete sker i Linköping på olika sätt med 

fallprevention. Utförare ska arbeta med förebyggande 

insatser samt registrering i nationella kvalitetssystem.

• Fixartjänst för de över 65 år finns för att hjälpa till med 

”riskarbetsuppgifter” för att förebygga fallolyckor.



Forts.

• Minigym finns på sex servicehus och ett större 

äldregym på Åleryd. 

• Socialstyrelsen genomför kampanj om fallprevention 

under v 40. Under denna vecka kommer även 

Linköpings kommun erbjuda lokala aktiviteter 

tillsammans med Region Östergötland och utförare. 

• I äldreombudsmannens uppsökande verksamhet ingår 

fallprevention som en naturlig del.

• Omsorgskontoret känner även tveksamhet till att alla 

kan använda samma sorts halkskydd.



Ekonomiska konsekvenser

• Det finns ca 27 000 personer över 65 år i kommunen

• Vid antagande att halkskydd kostar 150 kr skulle det 

innebära en kostnad på 4 miljoner. Det skulle medföra 

att kostanden är så hög att en upphandling skulle 

behöva ske.

• Kostnaden för den äldre bedöms inte vara något 

hinder för att den äldre själv kan köpa halkskydd.



Motion från KD

Garantera 

parboende i 

Linköpings vård och 

omsorg



Kommunens riktlinje för parboende

• Makar/sammanboende där ena/båda har ett 

omvårdnadsbehov och som önskar bo i samma 

bostad har rätt till gemensamt boendet. 

• Garantin omfattar att boende tillsammans i 

servicehuslägenhet eller boende på vårdbostad.

• På vårdboende finns dublettrum som är ett 

gemensamt större rum eller två mindre lägenheter 

med en dörr emellan.



Kommunens dublettlägenheter

• Av kommunens ca 740 servicehuslägenheter är mer 

än 700 lägenheter om två rum och kök.

• 3 dublettlägenheter för personer med demenssjukdom

• 6 dublettlägenheter vid sjukhemsboende

• 15 dublettlägenheter vid ålderdomshem samt 20 

lägenheter på Kanalgården.

• 9 vårdbostäder av 39  har dublettlägenheter



Samråd med socialkontoret

• Ungefär hälften av de som söker om parboende 

önskar få bo o samma lägenhet och hälften önskar bo 

i samma hus men inte i samma lägenhet. 

• Alla som sökt och önskat bo tillsammans i dubblett 

eller i varsin lägenhet har ebjudits boende inom tre 

månader.

• Vissa dubblettlägenheter har använts som 

korttidsboende vid situationer då inget par ansökt och 

beviljats parboende och det har varit högt 

betalningsansvar. 



Ekonomiska konsekvenser

• Om dublettlägenheter skulle tillskapas vid samtliga 

vårdboenden skulle det innebär kostnader för 

ombyggnationer

• Antalet lägenheter skulle reduceras vilket kan leda till 

ett ökat betalningsansvar för utskrivningsklara 

patienter.


