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§ 185 
Genomgång av föregående protokoll. Inget att tillägga. 
 
§ 186 
Information från Socialförvaltningen.  
Socialförvaltningen har 187 ansökning som inte har fördelats 
till en handläggare och 88 ansökningar om servicehuslägenhet. 
Av dessa ansökningar kommer ca 20 från andra kommuner där 
de begär hjälp med utredning då personen sökt boende i annan 
kommun.  
 
Ansökningar om hemtjänst och det som rör den egna personen 
prioriteras. De som söker servicehus och endast har behov av 
annan bostad prioriteras inte lika högt. Ansökningar om anhö-
rigvård prioriteras något lägre då de erbjuds vanlig hemtjänst 
under utredningstiden men det är inte alltid de vill ha den insat-
sen. 
 
Socialförvaltningen arbetar med att minska köerna till hand-
läggning. En av orsakerna till att kön är hög är förändringarna i 
och med den nya lagstiftningen om lag om samverkan vid ut-
skrivning från slutenvård. Det har blivit mer administration i 
och med nya lagstiftningen som trädde i kraft 15 januari. De har 
ärendefördelning varje vecka för att se till att alla akuta behov 
tillgodoses. De erbjuder mer hemtjänst under tiden som man ut-
reder behov av vårdbostad om personer har ett stort omvård-
nadsbehov. 
 
När utökning av hemtjänst behöver göras skyndsamt säger 
handläggarna ja till att påbörja insatser muntligt till utföraren 
och ordnar med dokumentationen senare för att personen ska få 
sitt behov tillgodosett. 
 
Det kommer in ungefär 400 ansökningar per månad oh de fattar 
ungefär 300 beslut per månad. De har överanställt vad gäller 
handläggare för att täcka för sjukskrivningar och föräldraledig-
het.  
 
Äldrelotsar som arbetar på socialförvaltningen tar emot ansök-
ningar och ger information. De har även jourhandläggare som 
tar de mest akuta ansökningarna där behoven av hjälp kan be-
höva tillgodoses samma dag eller någon av de närmsta dagarna. 
 
Det finns en insats som heter bokningsbara plats. Från och med 
i höstas så krävs ett biståndsbeslut för att få använda boknings-
bar plats. Bokningsbar plats är en form av avlastningsplats som 
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går att boka direkt hos utföraren och kan bokas ett par dagar 
upp till en-två veckor i taget. Det är för att ge avlastning till när-
stående som tar hand om den äldre i hemmet och behöver vila 
upp sig eller resa bort. I kommunen finns två bokningsbara plat-
ser. 
 
Det finns en kö till plats på boende, främst till vårdbostad för 
personer med demenssjukdom. Då antalet äldre kommer att öka 
enligt befolkningsstrukturen så har inriktningen på boende setts 
över i kommunen. De varianter som finns i dagsläget är särskilt 
boende i form av vårdbostad och vårdbostad för personer med 
demenssjukdom. Kriterierna för att beviljas särskilt boende har 
höjts något. Samtidigt har införandet av kommunalt trygghets-
boende skett genom att vissa servicehus omvandlas till trygg-
hetsboende. 
 
Köerna ser just nu ut som så att 12 personer står i kö till vårdbo-
stad för personer med demenssjukdom, ingen kö till vårdbostad 
och det är 7-8 personer som står i kön till servicehus, de har fått 
erbjudande om lägenhet men ännu inte svara ja eller nej. Social-
förvaltningen ska enligt lag erbjuda boende inom tre månader 
från att en person fått beslut. De följer detta och redovisar det i 
en handling som går upp till socialnämnden. 
 
Hur hjälper vi de som söker med vad de behöver? 
Handläggarna går in med ett brett seende när de samtalar/möter 
den äldre. De använder IBIC (individens behov i centrum) när 
de utreder behovet. Det ingår att lyssna på individen s berättelse 
och därefter föreslå insatser. De försöker se till behovet och in-
formera om det som ka vara en bra insats för den som söker. 
 
Korttidsboende beviljas till de som inte kan gå direkt hem från 
sjukhuset. Ibland kan det även vara personer som bor hemma 
och som behöver komma en period till korttidsboende. Detta för 
att utreda individens situation och vilka behov som behöver till-
godoses.  
 
Kommunala demensteamet är ett stödteam som vänder sig till 
personer med demenssjukdom och deras anhöriga- De kan lotsa 
genom sjukdomsförloppet och vara ett stöd i att hitta rätt insat-
ser. Stödteamet kan även hjälpa till med underlag till handläg-
garna inför beslut om dagverksamhet, boende mm. 
 
Föredragande: Lena Brüde, avdelningschef 
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§ 187 
Budget 2019 
 
Satsning i budgeten inför 2019 där äldrenämnden får 25 miljo-
ner extra som ska gå till att fortsätta öka kvaliteten i Linköpings 
äldreomsorg.  
Utmaningar är att tillgodose platser för personer med demens-
sjukdom och det görs genom omvandling av ålderdomshems-
platser och med nybyggnationen av Vallastaden som öppnar vå-
ren 2019. Krav från IVO kan även innebära en ökad kostnad för 
upphandlad verksamhet. Att skapa förutsättningar för digitali-
sering inom äldreomsorgen är ett annat område som är viktigt. 
Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen behöver säkras 
upp. 
 
En plan för utbyggnad av äldreboenden finns. Nästa boende 
som kommer byggas kommer ligga i Berga. Tomten i Majelden 
kommer inte användas till vårdboende pga kostnader och att det 
blev för få platser. Kan bli tal om att bygga trygghetsboende 
där. Äldrenämnden tittar på hur man ska möta den äldres behov 
utifrån både fastigheter och verksamheter för äldre.  
 
Synpunkt framkommer att det saknas planer för äldreomsorgen 
som inte kommer upp på Samhällsbyggnadsnämnden. PLUTO-
gruppen finns där det diskuteras behov inom olika områden.  
 
Synpunkt framkommer att träffpunkter är en bra verksamhet 
och bra om det finns tillgång till mat och att kunna få röra 
sig/träffa fysioterapeut. Hagdahls är bra och förslag om det går 
att utöka den verksamheten och även ha liknande verksamhet i 
ytterområden. 
 
Irmin som arbetar som lokalsamordnare på Omsorgs- och äldre-
förvaltningen kommer att bjudas in till KPR under hösten för att 
berätta om vad som är på gång. 
 
PP presentation och pressmeddelande bifogas. 
Föredragande: Mikael Sanfridsson 
 
§ 188 
Kultur- och fritidstävlingen 
Tävlingen ska verka frö att berika och skapa en meningsfull 
vardag för äldre samt uppmuntra till kreativa och innovativa ak-
tiviteter. De som får delta är vårdboenden, servicehus och träff-
punkter. Det finns riktlinjer som de tävlande ska följa (se PPT) 
och kriterier som juryn utgår från vid bedömning av bidragen. 
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Juryn kommer bestå av representanter från omsorgs- och äldre-
förvaltningen, äldrenämnden, kulturarbetarna samt KPR.  
 
KPR valde följande två personer som juryrepresentanter:  
Monica Sjösten (PRO) och Margareta Sellö-Andersson (Vision) 
 
PP presentation bifogas. 
Föredragande: Frida Hjertstedt. 
 
§ 189 
Information om IT-guider  
Unga nyanlända som till vardags går språkintroduktion på gym-
nasiet rekryteras och utbildas till IT-guide. De ska stödja senio-
rer och andra behövande inom IT-området och kommer göra det 
på lördagar. Ska bidra till kulturmöten där de unga ger av sin 
kunskap inom IT-området och att de får språkträning när de 
träffar seniorerna. Just nu är det 11 anställda IT-guider. From 14 
april kommer de vara på stadsbiblioteket och på Attendos ser-
vicehus i Skäggetorp kl 11-14. Ta info i korthet från PPT 
 
PP presentation bifogas.    
Föredragande: Johanna Palmstierna 
 
§ 190 
Ärenden från äldrenämnden 
Vallastaden 
Vallastaden öppnas under våren 2019. De kommer att arbeta 
med demenskedjan där. Kommer finnas en dagverksamhet för 
personer med demenssjukdom i botten av huset och sedan 6 av-
delningar för personer med demenssjukdom.  
 
Exakt vad hyran för en lägenhet kommer bli är ännu inte beslu-
tat. Det sker i förhandling mellan kommunen och hyresgästföre-
ningen. 
 
Avgift för den enskilde som kommer bo på boendet är för om-
vårdnaden som är max 2044 kr per månad samt mat 102 kr/dag. 
 
PP presentation bifogas. 
Föredragande: Frida Hjertstedt 
 
§ 191 
Kommande ärenden på pensionärsrådet: 
• Nuvarande och framtida utmaningar inom äldreomsorgen 
• Nytt uppdrag kultur och fritid inom äldreomsorgen 
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       § 192 

                                 Övrig information. 
 
 Återkoppling förra sammanträdet:  
 Fotvård 

Kommunen har inget ansvar för fotvård. Regionen ansvara för 
medicinsk fotvåd. Om en person bor hemma kan man ansöka 
om ledsagning till fotvård, bor man på vårdboende ingår ledsag-
ning till fotvård. Det kan finnas vissa fotvårdsspecialister som 
gör hembesök. De lokaler som äldrenämnden förfogar över be-
hövs till verksamheter som äldrenämnden ansvarar för. 
 
Synpunkt framkom att utreda om det går att få subvention för 
kostnader för fotvård då det kostar mycket för den enskilde. Då 
kommunen inte har ansvar för fotvård föreslår Mikael att frågan 
lyfts på RPR (KPR:s motsvarighet i Regionen).  
 
Rökning bland personalen 
Fått svar om detta från Leanlink. De privata utförarna arbetar sä-
ker på liknande sätt. Camilla Scharff affärsområdeschef på Le-
anlink meddelar att de tillämpar rökfri arbetstid. Personalen får 
endast röka på sina raster och då om de byter om eller använder 
skyddskläder. De boende får röka i sina egna lägenheter inte i de 
allmänna utrymmena. Om den äldre personen är rökare så ge-
nomförs en riskanalys utifrån detta på boendena.  
 
Ny organisation Omsorgs- och äldreförvaltningen  
Ny organisation från och med 2018-04-01 se PPT.  
Susanna Lundstedt är avdelningschef för Kvalitet och utvärde-
ring och Lisa Nylund Kindefors är avdelningschef för strategisk 
verksamhetsutveckling.  

 
PP presentation bifogas. 
Föredragande: Frida Hjertstedt 

  
 

2018 års beredningsgrupper: 
Torsdag 13/9 kl 8:30-10 Verdesalen 
Torsdag 15/11 kl 8:30-10 Verdesalen 

 
2018 års sammanträden: 
Torsdag 4/10 kl 13:15-16:30 KF-salen 
Torsdag 6/12 kl 13:15-16:30 KF-salen 
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§ 193 
Övriga frågor: 
 
Ensamhet och hur de äldre hittar till aktiviteter? 
I de nya verksamhetsuppdragen/avtalen för sammanhållna ser-
vicehus och trygghetsboende får utföraren i uppdrag att bryta 
ensamhet och fritidsverksamheten på dessa ställen ska ha en 
uppsökande verksamhet i sitt närområde. Förhoppningsvis kan 
hemtjänsten signalera vilka som är ensamma och att de kan för-
söka motivera så att de kommer till de öppna verksamheterna.  
 
Balansera mera  
Balansera mera kommer även att uppmärksamma i höst på 
samma sätt som förra året, dvs en eftermiddag (under v 40)på 
Missionskyrkan med föreläsning, prova på och möjlighet till in-
dividuella samtal om mat, medicin och motion. Vi i arbetsgrup-
pen har en idé om vi kan få med pensionärsföreningar vid detta 
tillfälle. De skulle kunna sprida information om sina aktiviteter, 
med tonvikt på friskvård och träning.  
 
Frågan uppkommer om intresseanmälan om detta kan skickas ut 
från äldreombudsmannen. KPR meddelar att intresseanmälan 
kan skickas till beredningsgruppen för spridning i sina organi-
sationer.  
 
Äldredagen 9 oktober 
Påminna om det är Äldredagen den 9 oktober. 

 
       
§ 194 
Mötet avslutas av ordföranden.  

 


