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Budget 2019



Äldrenämndens utmaningar 2019-2022

• Tillgodose behovet av platser för personer med demenssjukdom. 
Detta kan ske genom en omvandling av ålderdomshems- och 
sjukhemsplatser till platser för personer med demenssjukdom 
samt genom utbyggnad.

• IVO:s krav på tillstånd kan komma att innebära en ökad kostnad 
för upphandlad verksamhet. Det påverkar även längden på 
upphandlingsprocessen.

• Att skapa förutsättningar för en ökad digitalisering av 
äldreomsorgen. 

• Att säkra kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen vad gäller 
samtliga aktuella yrkesgrupper.



Nämndspecifika utvecklingsuppdrag

• Äldrenämnden uppdras att analysera kostnaderna 
inom äldreomsorgen för att till budgetarbetet 
återkomma till kommunstyrelsen med en  bedömning 
om framtida kostnadsutvecklingen

• Äldrenämnden uppdras att vidta åtgärder  för att öka 
måluppfyllelsen och minska kvalitets- och 
resursskillnader på verksamhets- och enhetsnivå



Samhälle Medborgare Ekonomi

Verksamhet Medarbetare

• Boendeformer och insatser 
erbjuds utifrån behov

• Ekologiskt hållbar kommun
• Attraktiv kommun
• Driva verksamhetsutveckling-

regionalt, nationellt och 
internationellt

• Hög servicenivå med ett gott 
bemötande

• Behovsstyrd utveckling av  
boendeformer och insatser

Äldrenämndens mål 2019
- Målen har sin utgångspunkt i Linköpings övergripande mål 2015-2018

• Möjlighet till anpassat boende 
och insatser med upplevelse 
av trygghet  och inflytande

• Meningsfull vardag  och goda 
levnadsförhållanden utifrån 
individuella förutsättningar

• Goda välfärdstjänster med 
hög kvalitet

• Kostnadseffektiv verksamhet
• Optimerad planering



• Anpassning av insatser/boendeformer för att möta 
kommande behov, ökad bemanning

• Införandet av önskad sysselsättningsgrad

• Förutsättningar för infrastruktur i särskilt boende

• Lokalförsörjningsplan.  Plan för  ett vårdboende per år

• Kompetensförsörjning sektorn: utmaning attraktiviteten 
i sektorn,   personalomsättning  samt hitta nya 
arbetssätt/ former för att lösa morgondagens behov



Kultur- och 
fritidstävling 



Varför?

• Kultur- och fritidsverksamhet – en viktig del av 
äldreomsorgen

• Berikar och skapar meningsfull vardag för äldre
• Uppmuntra till före kreativa och innovativa aktiveter

Vilka får delta i tävlingen?
• Vårdboenden
• Servicehus, trygghetsboenden och träffpunkter



Riktlinjer att förhålla sig till som tävlande
• Det ska vara en aktivitet som återkommer regelbundet 

i verksamheten. Det kan vara en aktivitet ni har 
genomfört tidigare, eller en ny aktivitet.

• Aktiviteten ska ha koppling till brukarnas individuella 
behov och ha utgångspunkt i deras efterfrågan.

• Aktiviteten ska vara väl förankrad i verksamheten. 
Verksamhetschefen ska se till att hela 
personalgruppen är involverad i arbetet.

• Aktiviteten ska innefatta flera händelser som knyter an 
till aktiviteten, till exempel förberedelser och
tillbakablickar.

• Det är en fördel om aktivitetens innehåll på något sätt 
förstärks av kommunikationsteknik.



Kriterier vid bedömning

1. På vilket sätt de enskildas intressen fångas upp och 
får genomslag i aktiviteten.
2. På vilket sätt ni tar tillvara de enskildas förmågor och 
låter dem leda aktiviteten själva.
3. På vilket sätt andra aktörer i samhället involveras i 
aktiviteten.
4. På vilket sätt aktiviteten följer andra aktiviteter och 
händelser i samhället.



Jury

• 1 Planeringsledare från Omsorgs- och 
äldreförvaltningen

• 2 representanter från Äldrenämnden
• Representanter från Kulturarbetarna
• 2 representanter från KPR



Information från 
äldrenämnden



Vallastadens vårdboende

• Verksamhetsuppdrag till Leanlink
• Avtalsstart preliminärt from 2019-02-01
• Avtalstid 3+2+2 år
• Succesivt öppnande
• Vårdbostad 60 platser för personer med 

demenssjukdom
• Dagverksamhet för personer med demenssjukdom



Övrig information



Fotvård

• Kommunen har inget ansvar när det gäller fotvård
• Region har ansvar för medicinsk fotvård (för 

diabetiker)
• Kan få biståndsbeslut om ledsagning till fotvård om 

bor i ordinärt boendet
• Ledsagning till fotvård ingår om bor vårdbostad
• Kan finnas fotvårdsspecialister som kan göra 

hembesök
• De lokaler som äldrenämnden förfogar över behövs till 

de verksamheter som nämnden ansvarar för.



Rökning bland personalen (svar från 
Leanlink)
• Tillämpar rökfri arbetstid. (endast på rast och då byta 

om eller använda skyddskläder)
• Boende – får röka i egen lägenhet men ej i allmänna 

utrymmen
• Riskanalys genomför för de boenden som är rökare



Omsorgs- och äldreförvaltningen

Omsorgs- och 
äldreförvaltningens direktör

Avdelningschef
Kvalitet och 
utvärdering

Avdelningschef
Strategisk 

verksamhetsutveckling

E-hälsa 

Uppföljning och 
utvärdering

Lokalsamordnare

FOU-chef

Nämndsekreterare

Adm

Ekonomi

LSS

ÄO

IFO 

HSL 

Ekonomichef

HR

Administrativ chef
Kommunikatör
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