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Förenklad handläggning



Bakgrund
• Linköping har sedan början av 1990-talet erbjudit personer över 75 år hemtjänst på 

lättillgängligt sätt.

• Till följd av en tillsyn och domstolsprövning, som avslutades maj 2016, fattas i dagsläget 
individuella biståndsbeslut i samband med behov av hemtjänst för alla målgrupper i 
Linköpings kommun. 

• Personer över 75 år erbjuds idag tillgång till mobilt trygghetslarm, leverans av matkorg samt 
boserviceinsatser upp till 6 timmar per månad utan biståndsprövning.



Ändring i socialtjänstlagen 

• Riksdagen beslutade maj 2018 att göra ändringar i Socialtjänstlagen som innebär att 
kommuner själva kan besluta om riktlinjer som möjliggör för äldre personer att utan 
föregående biståndsprövning får tillgång till hemtjänst. 

• Syftet är att öka den äldres rätt till självbestämmande och delaktighet genom att kunna välja 
mellan de insatser som erbjuds och hur de praktiskt ska genomföras. 



Ändringen i socialtjänstlagen

• Det är upp till kommunerna att själva avgöra vilken typ av insatser, och i vilken omfattning, 
de ska kunna erbjudas äldre personer. 

• Det framgår inte av ändringen vilken åldersgräns som avses, utan det är upp till varje 
kommun att besluta detta. 

• Den enskilde ska innan erbjudandet informeras om i vilken utsträckning och på vilket sätt 
man kan påverka utförandet av insatserna. Man ska även informeras om på vilket sätt de 
ska följas upp av kommunen samt att man alltid har rätten att ansöka om bistånd enligt 4 
kap 1§ Socialtjänstlagen. 



Linköpings förslag  - utgår från IBIC
• IBIC, individens behov i centrum.
• Erbjudande till personer över 70 år. 

• Hemliv
Insatserna som omfattas inom livsområdet är städning, tvätt och inköp.
12 timmar / månad per hushåll

• Personlig vård, förflyttning och känsla av trygghet
Insatser som omfattas inom personlig vård och förflyttning är hemtjänst för måltider, klädsel, hygien, förflyttning och leverans av 
matkorg. 
Insatser som omfattas inom känsla av trygghet är tillsyn, telefonservice och mobilt trygghetslarm. 
40 timmar per månad och person. 

• Mellanmänskliga relationer och samhällsgemenskap
Insatser som omfattas inom mellanmännskilga relationer och samhällsgemenskap är promenader, ledsagning och avlösning.
8 timmar per månad och person. 

• Totalt 60 timmar per månad.



Budget 2019



Ny nämndstruktur från 2019
• Nya eller förändrade områden för äldrenämnden

- all hemtjänst 
- all hemsjukvård
- ansvarar för hela processen från myndighet
- ansvar för köer



Syfte - kommungemensam modell för mål- och 
verksamhetsstyrning
• Säkerställa att den politiska viljeinriktningen når hela vägen ut och får genomslag i 

verksamheten
• Säkerställa en enhetlig struktur för mål- och verksamhetsstyrning i kommunens budget 
• Säkerställa balansen mellan yttre och inre fokus samt styrning på lång och kort sikt
• Tydliggöra ansvarsfördelning mellan politiska organ och gentemot 

förvaltningsorganisationen 
• Tillämplig oavsett politiskt innehåll och över tid 



Modellens struktur och utformning
Modellen ska ge en struktur för mål- och verksamhetsstyrning samt 
kvalitetsutveckling i Linköpings kommun
• Fem målområden

- Samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. 

• Målkedja
- Kommunövergripande mål
- Nämndmål
- Förvaltningarnas aktiviteter/handlingsplaner

• Indikatorer
- Kommunövergripande mål och nämndmål följs upp genom indikatorer som utgör 

ett underlag för att värdera måluppfyllelse



Yttre fokus

Inre fokus

Samhälle Medborgare Ekonomi

Verksamhet Medarbetare

Vad kommunen ska 
uppnå 

för att utveckla närmiljön 
och Linköping som plats. 

Vad kommunen ska 
uppnå i välfärdstjänster 

och service för att 
tillgodose

medborgarnas behov och 
förväntningar.

Vad kommunen ska 
uppnå 

för en stabil och god 
ekonomi.

Hur arbetsprocesser och 
organisation ska 

utvecklas för att uppnå 
goda resultat.

Hur medarbetarnas 
resurser ska tillvaratas 

och utvecklas.

Fem målområden i styrningen
- i kommunens budget, styrelsens/nämndens internbudget och förvaltningens verksamhetsplan

Yttre och inre fokus



•Kommun-
övergripande mål

•Strategiska 
utvecklingsuppdrag

•KS-
indikatorer

•Nämndmål i
målområdet
medarbetare

•Aktiviteter
•Handlings-
planer

•Nämndmål
•Nämndindikatorer
•Nämnduppdrag

KS

KF

Styrelse/
Nämnd

Förvaltning

Mål- och styrkedja



• Goda arbetsplatser
• Framgångsrikt chef -och 

ledarskap
• Nya vägar för (tryggad) 

kompetensförsörjning

Samhälle Medborgare Ekonomi

Verksamhet Medarbetare

• Erbjuda boendeformer och 
insatser erbjuds utifrån behov

• Ekologiskt hållbar kommun
• Attraktiv kommun
• Drivande 

verksamhetsutveckling-
regionalt, nationellt och 
internationellt

• Hög servicenivå med ett gott 
bemötande

• Effektiva och hållbara 
arbetsmetoder

• Behovsstyrd utveckling av  
boendeformer och insatser

Äldrenämndens mål förslag 2019

• 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
• Tydliga riktlinjer  för boende/ 

insatser



• Total sjukfrånvaro 5,3%,      
chefers sjukfrånvaro 3%

• Andel heltid 99%
• Extern personalomsättning 9%, 

chefer omsättning 3%
• Index Engagemang bibehålla 

nivå

Samhälle Medborgare Ekonomi

Verksamhet Medarbetare

• Variation i boendeinriktningar och 
kompetenser inom hemtjänst

• Antal strukturerade 
medborgardialoger

• Arbete i enlighet med 
handlingsplaner inom miljöområdet

• Antal projekt med aktiv medverkan  
regionalt, inter/ nationellt

• Analys brukarundersökningar 
uppföljning  på skillnader i 
resultat

• Nya digitala tjänster  
• Antal projekt  med  

utvecklingsinriktning 
• Antal omställda 

verksamheter/ platser

Äldrenämndens indikatorer exempel

• Brukarundersökningar, nöjdhet av 
såväl handläggning som insatsen i 
form av boende hemtjänst

• Sammanfattningar av 
individuppföljningar, kvalitativa 
analyser/ undersökningar 

• Erbjudande boende  inom 3 
månader

• Rättssäker och effektiv 
handläggning

• Kontinuitetsmätningar hemtjänst 

• Beläggningsgrad  95%
• Betalningsansvar  genomsnitt
• Beläggningsgrad  i förhållande 

till  väntetid/ nettotillskott   med 
balans som mål 95%/0dgr/20 
st



• Enkäter inom arbetsmiljö / 
diskriminering

• Ökad kunskap- genomföra åtgärder -
om tillitsbaserad styrning

• Ökad kunskap om digitaliseringens 
möjligheter  och göra handlingsplan

• Implementera ett antal system och 
riktlinjer inom HR området

Samhälle Medborgare Ekonomi

Verksamhet Medarbetare

• Omställning av boendeplatser
• Utveckla / säkerställa demens och 

rehabprocessen
• Utveckla samarbete med 

fastighetsägare för tex 
trygghetsboenden

• Säkerställa policies inom 
miljöområdet

• Skapa mer förenklad 
handläggning

• Aktiv part med SKL,  projektägare 
kompetensprojekt

• Analys brukarundersökningar 
uppföljning  på skillnader i 
resultat 

• Driva  projekt  med  
utvecklingsinriktning för 
framtidens insatser 

• Följa upp  IOP 
föreningsbidrag 

Förvaltningens aktiviteter exempel

• Utveckla träffpunkter tillsammans 
med andra och samarbete med 
civilsamhället

• Genomföra kvalitativa analyser/ 
undersökningar, bred ansats  

• Effektivisera rutiner/ säkerställa 
bemötande ur tex 
jämställdhetsperspektiv

• Rättssäker och effektiv 
handläggning

• Verkställa E - hälsoplan 

• Analysera skillnader i kvalitet i 
relation till ekonomi

• Utveckla mer digital teknik  för 
ekonomihantering

• Optimera 
”hemtagningsprocessen”

• Optimera boendeprocessen



Kommunövergripande utvecklingsuppdrag
• Åtgärder för tillvarata digitaliseringens möjligheter

• Åtgärder för förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända

• Åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa sammanhållen kommun

• Redovisa vilket stöd krävs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på 
digitalisering



Områden som tagits upp från pensionärsföreningar
• Ofrivillig ensamhet, mer reklam för mötesplatser, samverka med intresseorganisationer, andra yrkeskompetenser än undersköterska, hustomte, 

god lagad mat

• Utvecklar träffpunkterna på sammanhållna servicehus och trygghetsboende
- involvera andra aktörer – ideella föreningar, frivillig organisationer
- Verka för att fritidsverksamheten är väl känd för boende i området
- ”Uppsökande verksamhet” inom geografiska området och informera om fritidsverksamheten

• Matlagning på plats
- tittar på möjligheter med att se vilka kök som är anpassade att ha matlagning på plats, strävar efter att ha mer matlagning på plats, alla kök inte lämpade 

för detta i nuläget

• Fixartjänst

• Värd/värdinnefunktionen på trygghetsboende

• Personal på fritidsverksamheten – annan utbildning än undersköterska

• Kultur och fritidsuppdraget



Införandet av tids- och insatsregistrering 
inom hemtjänsten



Tids- och insatsregistrering
• From 1 september 2018 är alla hemtjänstutförare i skarp drift.
• Utförarna har gjort omställning vad gäller arbetssätt
• Regelverk och manualer framarbetade av förvaltningen i samråd med referensgrupp av 

utförarrepresentanter

• Kvalitetsaspekter
- kan mäta kontinuiteten hos den enskilde
- kan se kvalitetssäkrade besök (inloggning av start/stopp registrerats i hemmet)
- följer hur utförarna efterlever det regelverk som är uppsatt
- utförarna får ersättning utifrån utförd tid hos den enskilde
- den enskilde får den tid som är beviljad och får avgiften utifrån det (under 2019)



Uppdrag kultur och fritid



Kultur- och fritidstävlingen
• Tävlingsperioden pågår

• Sista datum för lämna bidrag 31 oktober

• I november kommer juryn kallas till möte för att gå igenom bidragen och diskutera vem som 
ska vinna



Kulturaktiviteter och stöd till äldreomsorgens 
fritidsverksamheter
• Leanlink har fått verksamhetsuppdrag 180901-210831 med möjlighet att få avtalet förlängt 

vid två tillfällen med två år i taget.
• Verksamheten vänder sig till boende, vårdpersonal och fritidsombud inom äldreomsorgen
• Målet/målsättningen är:

- Alla särskilda boende ska nås av kulturaktiviteter
- Alla särskilda boenden ska erbjudas två besök per termin
- Nå alla enheters fritidsombud
- Anordna två nätverksträffar för fritidsombuden per termin

• Ett nära samarbete ska ske med utförare och med andra verksamheter, föreningsliv och 
ideella organisationer för att berika det sociala innehållet i vardagen för de äldre.



Verksamheten ska erbjuda
• Särskild kompetens för att möta och erbjuda stöd till målgruppen

• Stöd till fritidsverksamheter

• Stöd till frivilligorganisationer som erbjuder verksamhet i äldreomsorgen

• Kulturaktiviteter på särskilda boenden för äldre

• Årliga större aktiviteter för äldre – Äldredagen och julkonsert

• Marknadsföring av Cykling utan ålder

• Stöd och inspiration till enheterna när det gäller användandet av digital informations och 
kommunikationsteknik i fritidsverksamheten



Kultur för äldre – samverkan med Region Östergötland
• De regionala programmen ska uppfylla kravet på kvalitet. Det innebär både konstnärlig 

professionalitet och lämplighet.
- Utbudet ska innehålla både upplevelser och skapande
- Utbudet ska vara varierat vad gäller innehåll och utförare
- Utbudet bör utformas i samverkan med kommunerna.

• De subventionerade programmen riktar sig till personer som är över 65 år och behöver insatser i 
form av hemtjänst, boende, förebyggande omsorg eller liknande i kommunal- eller privat regi.

• Region Östergötland subventionerar varje kulturarrangemang vilket innebär att ni betalar 1000 
kronor per kulturaktivitet.

• Det finns en sida på webben https://www.kulturforaldre.se/sv/

https://www.kulturforaldre.se/sv/


Ärenden från nämnden



Valthornsgatan
• Drivs idag av Leanlink

• 36 platser varav 24 för personer med demenssjukdom och 12 platser har psykiatrisk 
inriktning

• Nuvarande avtal gäller till och med 2019-10-31

• Beslut i Äldrenämnden i september att Leanlink får ett nytt verksamhetsuppdrag 2019-11-01 
till och med 2022-10-31 med möjlighet till förlängning vid två tillfällen med två år i taget.



Järdalavägen
• Drivs idag av Leanlink

• 29 platser varav 19 för personer med demenssjukdom 

• Nuvarande avtal gäller till och med 2019-09-30

• Beslut i Äldrenämnden i september att Leanlink får ett nytt verksamhetsuppdrag 2019-10-01 
till och med 2022-09-30 med möjlighet till förlängning vid två tillfällen med två år i taget.



Samordnade demensresurser
• Omsorgs- och äldreförvaltningen fått i uppdrag att samordna demensresurserna i Linköpings 

kommun.
• Tidigare låg de olika resurserna i olika avtal
• Utredning som började 2016 visade på behov av 

- ökad tillgänglighet/tydlighet för kund, anhöriga och medarbetare
- ökad samverkan och ökad kvalitet/kompetens

• Målsättningen:
- ökat brukarfokus och brukarnytta
- effektivare användning och samordning av resurserna
- kvalitets- och kompetensutveckling

• Resurserna riktas till alla utförare



Samordnade demensresurser (forts.)
• Vinster med samordnat avtal för alla resurser:

- Samsyn på individens behov
- Personalen samverkar i multiprofessionella team där alla bidrar med sin expertkunskap
- Avlasta anhörig

• Fortsatt utveckling av demensvården i Linköping
- Multiprofessionella team som arbetssätt
- Kommunens riktlinje/strategi för en god demensomsorg utformas i samverkan beställare, privat och 

kommunal utförare och myndighet
- Jämlik vård oberoende var man bor – demensarbetslag i hemtjänsten (DAL), individens behov i 

centrum (IBIC), kvalitetsarbete med stöd av BPSD mm
- Nollvision – minska begränsningsåtgärder
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