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1 Trygghetsboende 

1.1 Bakgrund 

Äldrenämnden beslutade 2016-12-21 att utveckla och omvandla servicehusen i 
Linköpings kommun till antingen sammanhållet servicehus eller kommunalt 
trygghetsboende. Omvandlingen sker succesivt från och med 2018-02-01 och 
kommer vara klar 2019-09-01. 

Förteckning över trygghetsboende där adress och datum för omvandling 
framgår för varje enskilt trygghetsboende finns på Linköpings kommuns 
hemsida. http://www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-och-offentliga-
lokaler/hitta-bostad/seniorboende/ 

1.2 Vad är ett trygghetsboende? 

Trygghetsboende är till för personer som är 70 år eller äldre och som är i behov 
av och efterfrågar konceptet med trygghetsboende. 
Trygghetsboendekonceptet innebär att det finns möjlighet till gemenskap och 
stöd av värd/värdinna samt fritidsverksamhet och lunchservering. 

Intresseanmälan lämnas skriftligt till Socialförvaltningen, inget biståndsbeslut 
krävs. 

1.2.1 Värde/värdinnefunktion 
För att skapa trygghet och förutsättningar för social gemenskap och aktivitet 
finns personal på plats i trygghetsboendet 4 timmar per dag alla helgfria 
vardagar (om inte annat uppges i avtalet). Värden/värdinnan ska kunna utföra 
tillfällig tillsyn efter individuell överenskommelse med den boende under de 
tider funktionen är tillgänglig. Detta ingår som en service för de personer som 
bor i trygghetsboendet. 
 
Med stöd av värden/värdinnan ska det finnas tillgång till aktiviteter både inom 
och utom boendet. Dessa aktiviteter ska planeras tillsammans med de boende. 
Värden/värdinnan ska genom sitt arbetssätt medverka till gemenskap mellan de 
boende och stimulera egna initiativ till aktivitet.  

1.2.2 Lunchservering 

På trygghetsboendet finns lunchservering som är öppen minst två (2) timmar 
per dag mitt på dagen. Lunchserveringen är öppen alla veckans dagar, året runt, 
för de som bor på trygghetsboende samt kringboende.  

1.2.3 Fritidsverksamhet 
Fritidsverksamheten är en viktig del av trygghetsboendet för att skapa trivsel, 
engagemang och samhörighet för och mellan besökarna. Den ses även som en 
förebyggande och hälsofrämjande insats samt att den ska motverka ofrivillig 
ensamhet och isolering.  
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Besökarnas efterfrågan och behov ska ligga till grund för valet av aktiviteter i 
fritidsverksamheten.  
 
Entreprenören ska verka för att fritidsverksamheten ska vara väl känd för de 
boende i området.  
I fritidsverksamheten ska digital teknik användas för att ge besökarna tillgång 
till upplevelser som finns tillgängliga med stöd av it- och 
kommunikationsteknik. Fritidsverksamheten ska även kunna erbjuda visst stöd 
till besökarna när det gäller att använda egen teknik samt inspirera till 
användande.  
Exempel på praktiskt stöd är installera appar, möjliggöra skype-samtal med 
närstående. Tekniken ska vara ett naturligt inslag i genomförandet av 
aktiviteter i fritidsverksamheten.  
 
I trygghetsboendet ska fritidsverksamhet anordnas och erbjudas minst 15 
timmar per vecka under hela året. Hur tiden fördelas över veckans dagar ska 
planeras i samråd med besökarna och kan variera över tid. 

2 Regler och rutiner för trygghetsboende 

2.1 Administration av kön  

Socialförvaltningen ansvarar för och administrerar kön till trygghetsboendet 
utifrån fastställda kriterier. Undantag från turordningen kan ske i särskilda fall 
efter beslut av socialförvaltningen. 

Den enskilde kan bara stå i kö till tre trygghetsboenden på samma gång. Om 
man erbjuds trygghetsboende och tackar nej till erbjuden lägenhet plockas man 
bort från kön till det trygghetsboendet. 

Medsökande får vara den som vid tiden för erbjudandet om trygghetsboende är 
maka/make/sambo med den sökande. Den sökande har inte rätt att ha någon 
annan sammanboende eller inneboende. 

2.2 Inrapportering av ledig lägenhet 

Utföraren rapporterar in ledig lägenhet till Socialförvaltningen enligt samma 
rutin som särskilt boende. Utföraren ombesörjer att lägenheten är besiktad och 
klar att hyra ut.  

Besiktningsansvar av lägenhet innebär att se till att nuvarande hyresgäst har 
städat lägenheten och att fönstren är putsade. Utföraren ska även kontrollera 
om behov av renovering finns och meddela det till fastighetsägaren. 

2.3 Erbjudande och visning av lägenhet 
Socialförvaltningen meddelar utföraren via mail de tre första i kön.  
 
Utföraren tar kontakt i turordning var och en av de enskilda och bokar tid för 
visning av lägenhet. Den enskilde uppmanas att acceptera erbjudandet om 
lägenhet eller inte till utföraren inom en vecka. 
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Utföraren återkopplar till Socialförvaltningen som upprättar hyreskontraktet i 
två exemplar och skickar tillbaka till utföraren. Ett exemplar av det av 
hyresgästen påskrivna kontraktet ska skickas tillbaka till Socialförvaltningen av 
Utföraren för att diarieföras. 
 
Utföraren ska vara behjälplig med tecknande och uppsägning av elabonnemang 
för den boende i trygghetsboendet. 

2.4 Hyra  
Den som bor i lägenhet i trygghetsboendet hyr i andra hand av Linköpings 
kommun.  
 
Den enskilde betalar hyra senast 14 dagar efter det att man accepterat 
erbjudandet. Om lägenheten blir ledig senare än 14 dagar efter det att man 
accepterat erbjudandet utgår hyra enligt nedanstående stycke.  
 
Hyra erläggs från den 1:a respektive den 15:e efter det att man flyttat till 
boendet.   

2.4.1 Hyresbefrielse 

Hyresbefrielse ges under en (1) månad under förutsättning att den enskilde har 
kostnader för dubbla hyror. Hyresavi skall uppvisas för Utföraren.  

2.4.2 Uppsägning 

Uppsägningstiden är normalt tre (3) månader. Uppsägningen ska ske skriftligen 
till den 15:e eller den sista dagen i månaden. 

2.4.3 Villkor 

I det fall kommunen uppdagar att det i strid med rådande boenderegler 
förekommer inneboende i lägenheten kommer den inneboende personen 
omedelbart tvingas avflytta.  

Härutöver gäller gentemot hyresgästen att om uppställda villkor inte följs 
kommer kommunen vidta åtgärder enligt hyreslagstiftningen, vilket slutligen 
kan leda till att hyresgästen tvingas avflytta. 

2.5 Telefon, TV och bredband 

Utbudet av leverantörer för telefoni, TV och bredband som finns på respektive 
trygghetsboende skiljer sig åt mellan fastighetsägarna. Information om detta 
finns att hämta på utförarwebben eller hos lokalsamordnare på Omsorgs- och 
äldreförvaltningen. 

3 Uppföljning 
Socialförvaltningen och Omsorgs- och äldreförvaltningen följer upp rutinen för 
trygghetsboende för eventuell revidering årligen eller vid behov. 


