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Plats och tid Stadshuset, KF-salen kl.13.15 
 
Beslutande Enligt blad 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagande Enligt blad 2 
 
 
Utses att justera Catarina Törnell; SPF 
 
 
Sekreterare  .......................................................  Paragr.  §§ 195 – 204 
 Frida Hjertstedt 
 
Ordförande  .......................................................  
 Mikael Sanfridsson 
 
Justerande  .......................................................  
 Catarina Törnell 
 

 ANSLAG/BEVIS 
 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Linköpings kommunala pensionärsråd 
 
Sammanträdesdatum 2018-10-04 
 
Datum för anslags uppsättande       Datum för anslags nedtagande        
 
Förvaringsplats för protokollet Omsorgskontoret 
 
Underskrift  ............................................................  
 Ann-Catrin Axén 
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Förtroendevalda: 
Mikael Sanfridson, äldrenämnden 
Hans Eneroth, äldrenämnden 
Monika Broman, äldrenämnden 
Jan Törnfeldt, äldrenämnden 
Carin Lundén, omsorgsnämnden 
Göran Karlsson, socialnämnden 
Richard Svenselius, samhällsbyggnadsnämnden 
Birgitta Unéus, kultur- och fritidsnämnden 

 
För pensionärsrörelsen: 
Sven Jonsson, PRO 
Rolf Enqvist, PRO 
Roland Johansson, PRO 
Ulla-Karin Asp, PRO 
Berit Bäckvall Toivonen, PRO 
Kerstin Åman, PRO 
Birgitta Höglund, SPF 
Margaretha Aronsson, SPF 
Catarina Törnell, SPF 
Margareta Franzén, RPG 
Inge Edman, SKPF 
Kerstin Wettergren, SKPF 
Mari-Anne Andersson, SKPF 
Margareta Sellö-Andersson, Vision 

 
Tjänstemän: 
Maria Lindahl, äldreombudsman 
Frida Hjertstedt, planeringsledare 
Christina Våleman, planeringsledare 

 
_______ 
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§ 195 
Föregående protokoll är ännu inte underskrivet av ordförande 
och justerare. Genomgång kommer att ske vid nästa samman-
träde.  
 
§ 196 
Information om förenklad handläggning.  
Sedan länge har det i Linköpings kommun varit aktuellt med 
förenklat förfarande att få insatser. Efter dom 2016 upphörde 
det, förutom när det gäller boservice till personer över 75 år. 
Förändring i lagstiftningen fr.o.m. 1/7 2018 där förenklat be-
slutsfattande möjliggörs. Arbete pågår med hur tillämpning ska 
göras i Linköping. Förslag att utifrån IBIC:s livsområden er-
bjuda upp till 60 timmar i månaden till personer över 70 år. 
 
En avgift för hemtjänst kommer utgå för den äldre enligt samma 
principer som finns idag. Kommunen har gjort bedömningen att 
de äldre inte begär mer hemtjänst än vad man har behov av och 
ser ingen risk med att antalet timmar ska öka.  
 
När det gäller förenklad handläggning finns en enighet över par-
tigränserna i äldrenämnden. 
 
PP presentation bifogas. 
Föredragande: Frida Hjertstedt 
 
§ 197 
Budget 2019 
Informeras om att äldrenämnden får utökat uppdrag from 2019, 
all hemtjänst läggs under äldrenämnden, all hemsjukvård och 
även myndighetshandläggningen för personer över 65 år.  
 
Modell för mål- och verksamhetsstyrning gås igenom. Den ska 
bidra till att politikens viljeinriktning ska bli realiserade ut i 
verksamheterna. Fem målområden finns i styrningen: Samhälle, 
Medborgare, Ekonomi, Verksamhet och medarbetare.  

Ramen för budgeten fastställdes i juni och det är en satsning på 
äldreomsorg.  
 
Områden som lyfts från pensionärsföreningarna redovisas om 
hur arbetet sker idag, exempelvis utveckling av träffpunkter, 
fixartjänst, kultur- och fritidsuppdraget mm. Se vidare PP pre-
sentationen. 
 
PP presentation bifogas. 
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Föredragande: Mikael Sanfridsson och Frida Hjertstedt 
 
§ 198 
Information om införandet av tids- och insatsregistrering 
Från och med 1 september 2018 registrerar alla utförare alla in-
satser i sina telefoner. Utförarna har gjort en omställning av sina 
arbetssätt. Regelverk och manualer gällande tids- och insatsre-
gisteringen är framtagen i samråd med referensgrupp och ut-
förarrepresentanter.  
De kvalitetsaspekter som går att få fram är: 

- 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 en-

skilde 
 
Utförarna får ersättning för den tid som de är hos de äldre. I er-
sättningen ingår restid, dokumentation och personalmöten. Ut-
förarna får även ersättning för dubbelbemanning som utförs. 
 
PP presentation bifogas. 
Föredragande: Frida Hjertstedt. 
 
§ 199 
Information om Uppdrag kultur och fritid  
Kultur- och fritidstävlingen pågår och bidrag ska ha inlämnats 
senast 31 oktober. Juryn kommer sammanträda i november och 
gå igenom bidragen.  
 
Genomgång av vad som ingår i verksamhetsuppdraget som Le-
anlink fått gällande kulturaktiviteter och stöd till äldreomsor-
gens fritidsverksamheter. Se vidare PP presentationen. 
 
Information gavs även om samverkan gällande Kultur för äldre 
som finns med Region Östergötland. 
 
PP presentation bifogas. 
Föredragande: Frida Hjertstedt 
 
§ 200 
Ärenden från äldrenämnden 
Valthornsgatan  
Beslut taget om nytt verksamhetsuppdrag för Leanlink gällande 
driften av Valthornsgatans vårdboende. 
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Järdalavägen 
Beslut taget om nytt verksamhetsuppdrag för Leanlink gällande 
driften av Järdalavägens vårdboende. 
 
Samordnade demensresurser 
Omsorgs- och äldreförvaltningen har fått i uppdrag att sam-
ordna demensresurserna i Linköping. Tidigare var det flera 
olika avtal och nu samordnat till ett avtal för att ge ökat fokus 
på individen, effektivare användning och samordning av resur-
serna. 
Det kommer även att ske en fortsatt utveckling av demensvår-
den i Linköping 
 
Exempel samordnade demensresurser och PP presentation      
bifogas. 
Föredragande: Frida Hjertstedt 
 
Förlängning av avtal gällande hjälpmedelsförsörjning 
Linköpings kommun, övriga kommuner och region Östergöt-
land har ett gemensamt avtal gällande hjälpmedelsförsörjning 
och det ligger som förslag att avtalet ska förlängas. 
 
§ 201 
Kommande ärenden på pensionärsrådet: 
• Nuvarande och framtida utmaningar inom äldreomsorgen 
• Information från lokalsamordnare gällande nybyggnation 

och ombyggnation av äldreboenden. 
• Träffpunkter inom äldreomsorgen 
 

       § 202 
                                 Övrig information. 

Ändring av stadgar 
Stadgarna för KPR behöver justeras utifrån den nya politiska or-
ganisationen som börjar gälla from 1/1 2019 samt utifrån att 
göra stadgarna mer lättlästa. Det är ärendeberedning i stadshuset 
måndagen den 8/10 och där kommer det beslutas om vem som 
ska arbeta med stadgeändringen. Det är troligtvis Kommunfull-
mäktige som behöver godkänna stadgeändringen. 
 
Föredragande: Frida Hjertstedt 

  
2018 års beredningsgrupper: 
Torsdag 15/11 kl 8:30-10 Verdesalen 
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2018 års sammanträden: 
Torsdag 6/12 kl 13:15-16:30 KF-salen 

   
§ 203 
Övriga frågor: 
Balansera mera 
Maria Lindahl informerar att Socialstyrelsen har en kampanj-
vecka gällande att arbeta med fallförebyggande. Socialstyrelsen 
har material som de tagit fram och som kan användas för utdel-
ning. För tredje året i rad anordnades en halvdag och det var un-
der gårdagen den 3 oktober i Missionskyrkan. Det var flera ut-
ställare där och det var även en föreläsning.  
 
Synpunkt framfördes att det borde vara en heldag då det är en 
viktig fråga som belyses. 
 
Färdtjänst för pensionärer 
Denna fråga ligger inte hos äldrenämnden. Mikael kommer lyfta 
den med representant i Samhällsbyggnadsnämnden som ansva-
rar för denna fråga. 
       
§ 204 
Mötet avslutas av ordföranden.  

 


