
Tips 

 

Här vill vi informera om lite av varje som vi tror kan vara till nytta för dig som god 

man/förvaltare: 

Förbehållsbelopp och individuellt förbehållsbelopp 

Med förbehållsbelopp avses ett belopp som ska täcka normalkostnader för en hemtjänsttagare 

under en månad, exempelvis livsmedel, kläder, skor, fritid, läkemedel, tandvård, resor, 

husgeråd mm. Avsikten med förbehållsbeloppet är att det ska avräknas från inkomsten innan 

avgiften för hemtjänsten fastställs. 

I vissa fall kan hemtjänsttagaren ha särskilda behov som inte täcks av förbehållsbeloppet. Det 

är då möjligheten finns att ansöka om ett individuellt förbehållsbelopp. Exempel på särskilda 

behov som kan berättiga till det individuella förbehållsbeloppet är fördyrad kost, kostnader för 

god man eller kostnader till följd av funktionshinder. Behovet ska vara varaktigt och överstiga 

200 kr/månad. Förbehållsbeloppen innebär att man får en jämkning på sin totala avgift. 

Ansökan görs till Socialkontoret, Box 356, 581 03 Linköping. Blankett finns på kommunens 

hemsida: www.linkoping.se (sök: Ansökan om individuellt förbehållsbelopp) 

Kommunens äldrelotsar: 

 

Äldrelotsarna är kommunens informatörer i äldrefrågor. De kan svara på frågor eller vägleda 

inom äldreomsorgen samt informera om eget val inom hemtjänsten. Äldrelotsarna nås på 

tel.013 – 20 64 01 vardagar mellan kl.09:00-15:00.  

Webbplats: www.linkoping.se/aldrelots 

Eget val inom hemtjänsten 

 

Den som har behov av hemtjänst kan välja olika utförare för de olika tjänsterna. Det gäller för 

tjänster som exempelvis städning, tvätt, inköp, omvårdnad, trygghetslarm samt leverans av 

matkorg. Det finns mer information om det egna valet på kommunens hemsida. Gå in på 

www.linkoping.se/hemtjanst 

Medborgarkontoret 

 

Medborgarkontoret i Linköping är en central punkt för samhällsvägledning och finns på två 

platser, i Stifts- och landsbiblioteket och i Skäggetorps centrum. Där finns bl a 

bostadsinformation, konsumentvägledning och skuldrådgivning. 

 

Gå gärna in på hemsidan www.linkoping.se,  sök medborgarkontor. 

  

http://www.linkoping.se/aldrelots
http://www.linkoping.se/hemtjanst
http://www.linkoping.se/


Fixartjänst 

 

Den som är över 65 år och bor i Linköpings kommun kan få hjälp i hemmet av kommunens 

Fixartjänst. Man kan få hjälp med enkla sysslor i hemmet, exempelvis att byta glödlampor, 

hänga upp gardiner, montera brandvarnare, hämta ner/ställa upp tunga saker på vinden eller i 

förråd. Fixartjänst kan även ge råd och tips när det gäller att förebygga olyckor. Tjänsten är 

gratis. 

Kommunens fixare heter Birgitta Jonasson och nås på tel.0703-77 77 67, säkrast mellan 

kl.08:00-09:00. 

Anhörigcenter 

 

Anhörigcenter stödjer och stärker den som av olika anledningar har behov av stöd i sin roll 

som anhörig. Verksamheten vänder sig till anhöriga i alla åldrar. 

På anhörigcenter erbjuds stöd på många olika sätt genom samtalsgrupper, enskilda stödsamtal, 

föreläsningar, gemenskap och samvaro med andra. Det är Råd & Stöd, Leanlink som driver 

verksamheten på uppdrag av omsorgsnämnden och äldrenämnden. 

Besöksadress: Djurgårdsgatan 17 C, telefon: 013-26 31 57. 

Habiliteringsersättning 

Den som har ett LSS-beslut om daglig verksamhet får varje månad en summa pengar som 

kallas habiliteringsersättning för den tid han/hon har arbetat. Ni kan ni vända er till Anneli 

Wallin, Socialkontoret (tel.013 – 20 61 42) för att få en sammanställning av utbetald 

habiliteringsersättning för er huvudman/era huvudmän i samband med årsräkning/sluträkning. 

Tänk på ... 

 att ditt förordnande startar först när Tingsrätten fattat beslut om förordnande 

 att meddela överförmyndarenheten om huvudmannen avlider, då det är per dödsdagen 

som uppdraget upphör (enheten får inte per automatik denna uppgift) 

 att meddela överförmyndarenheten om huvudmannen flyttar till annan kommun 

 att alltid ta kvitto från boendet eller huvudmannen när du överlämnar pengar 

 att vara noga med att inte blanda samman huvudmannens ekonomi med den egna 

ekonomin. 

 att inte skriva under vaccinationsintyg och andra "sjukvårdande" intyg för era 

huvudmän, det skall vårdpersonal ansvara för 

 att ni inte skall skriva under timrapporter om ni har huvudmän som har 

assistansersättning. 


