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DAL-lag inom 
hemtjänsten



DAL-lag inom hemtjänsten
• Ett ökat antal äldre i ordinärt boende med demenssjukdom ställer 

krav på utförandet av hemtjänst för att möjliggöra kvarboende.

• Demensarbetslag är ett begränsat antal personal som arbetar 
med hög kontinuitet till en definierad grupp brukare med 
demensdiagnos.

• Personalen har särskild utbildning inom området och tid avsatt för 
regelbunden handledning.

• I dagsläget finns det två demensarbetslag i Linköpings kommun.

• Demensarbetslag godkänns utifrån fastställda kriterier i LOV-
avtalet.

• Utföraren får en ersättning motsvarande 100 000 kr per år och 
arbetslag för att täcka viss del av kostnaderna för handledning, 
utbildning och ökad tidsåtgång för samordning.



Vad ingår i priset 
för kost för den 

äldre?



Avgifter för personer som bor i särskilt 
boende
• Hyra – sätts i förhandlingar med hyresgästföreningen
• Omvårdnadsavgift – regleras i socialtjänstlagen. 

Innan kommunen får ta ut avgift skall den enskilde 
försäkras medel för hyra och ett belopp för normala 
levnadsomkostnader.
Fastställs av staten.  
Beloppet skall höjas om man har högre 
levnadsomkostnader än normalt t ex har kostnader för 
färdiglagad mat eller god man.  

• Kostavgift – fastställs av kommunen f n 102 kr/dag



Vad är lika i alla kommuner? 

• Maxavgiften/högkostnadsskyddet är  2 044 kr/månad 
för 2018

• Förbehållsbelopp för normala levnadsomkostnader 
regleras av staten

• Att förbehållsbeloppet både skall höjas och sänkas. 
Höjas om man har högre normala 
levnadsomkostnader t ex kost, sänkas om man har 
”gratis” något som ingår i förbehållsbeloppet t ex 
elkostnader, tevelicens.  

• Används för beräkning av omvårdnadsavgifter



Vad får den enskilde för sina 102 kr? 

• Samtliga dygnets mål:
frukost, lunch, middag, mellanmål inkl. nattmål, kaffe, 
frukt mm

• Alternativ rätt vid minst ett av målen, lunch eller 
middag

• Vid behov dietkoster eller konsistensanpassad kost
• Vid behov näringsdryck
• Dessutom ingår personalkostnader, beställning,  

tillagning, transporter, diskning, dukning mm som är 
relaterade till maten



Kostnader för kost i andra kommuner
Kost kr/dygn i 
vårdbostad 
2018 års pris

Kommentar Vad tycker de äldre. 
Öppna jfr 2017. 
% som tycker maten 
smakar mycket/ganska 
bra.

Linköping 102 kr 80
Uppsala 102 kr 73
Västerås 118 kr 69
Eskilstuna 115 kr 2017 års pris 69
Jönköping 93 kr 80
Örebro 107 kr 2017 års pris 76
Motala 107 kr 76
Mjölby 112 kr/dygn 81
Riket 75



Hur har äldrenämnden beställt kosten vid 
vårdbostäder?
• Utföraren anger ett totalpris per vårddygn, i 

ersättningen ingår samtliga måltider   
• ÄN begär inte att den offererade ersättningen skall 

specificeras i t ex personal, kost, data mm .
• ÄN har fastställt krav och måltidsordning bl a i Kost-

och måltidspolicy, Kvalitetsplan för kost inom 
äldreomsorgen och i förfrågningsunderlag och avtal.



. Ordinärt boende
hemtjänst mer än 2 
timmar / dag

Särskilt boende

Nettoinkomst 8 000 8 000

Bostadstillägg 2 000 2 000

Summa inkomster(Avgiftsunderlag, AGU) 10 000 10 000

Hyra 4 000 4 000

Förbehållsbelopp 4 340 4 340

Förhöjt förbehållsbelopp p g a matkostnader 
på vårdboende

1 060

Minskning p g a el, teve mm - -427

8 340 kr 8 973 kr

AGU-hyra/förbehållsbelopp =högsta avgift 
kommunen får ta ut för vård. 

1 600 kr 1 027 kr

Omvårdnadsavgift

Maxtaxan är 2 044 kr/månad men ingen av 
dessa har så hög inkomst att kommunen får ta 
ut det.

1 600 kr 1 027 kr



Ordinärt boende
hemtjänst mer än 2 
timmar / dag

Särskilt boende

Nettoinkomst 12 500 12 500

Bostadstillägg - -

Summa inkomster 12 500 12 500

Hyra 6 000 6 000

Förbehållsbelopp 4 340 4 340

Förhöjt förbehållsbelopp p g a matkostnader på 
vårdboende

1 060

Minskning p g a el, teve mm - -427

10  340 kr 10 973 kr

AGU; Inkomster-hyra/förbehållsbelopp 
=högsta avgift kommunen får ta ut för vård 
upp till maxtaxan 2 044 kr/månad 

2 160 kr 1 527 kr

Omvårdnadsavgift 2 044 kr

(då den enskilde har ett AGU 
som är över 2 044 kr)

1 527 kr 



På gång inom 
äldreomsorgs-

området



Förutsättning för 
vissa särskilda 
boendeformer för 
äldre, synpunkter till 
Socialdepartementet 
på Promemoria Ds 
2017:68



Synpunkter som skickats till 
Socialdepartementet
• Linköpings kommun tillstyrker i huvudsak förslaget. De förslag 

som läggs fram i promemorian ligger i linje med utvecklingen av 
särskilda boendeformer i Linköpings kommun för äldre som inte 
har behov av insatser under hela dygnet. Möjligheten för 
kommunerna att erbjuda mellanboende med gemensamma 
måltider bedöms öka tryggheten och kan minska ofrivillig 
ensamhet. 

• I promemorian anges att mellanboendeformen får inrättas för 
äldre personer. Den synpunkt Linköpings kommun vill framföra är 
att det skall vara möjlighet för andra än äldre att i undantagsfall få 
boende i mellanboendeform.  Reglerna om tillståndsgivning 
föreslås därför medge att det i undantagsfall kan bo yngre 
personer i den nya boendeformen.

• De nya bestämmelserna om mellanboendeformer föreslås träda i 
kraft 2 april 2019.



Lagrådsremiss –
Förenklat 
beslutsfattande om 
hemtjänst för äldre



Vad innebär förslaget?

• Införas en ny bestämmelse i socialtjänstlagen att 
socialtjänsten får erbjuda äldre personer hemtjänst 
utan en föregående biståndsprövning

• Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2018



Detta förutsätter att:

• Den äldre informeras om i vilken utsträckning och på 
vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av 
insatserna.

• På vilket sätt kommunen följer upp insatserna

• Rätten till att söka bistånd enligt 4 kap 1 §



Krav på kommunen

• Följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens 
riktlinjer, insatsernas kvalitet och värdegrunden för 
äldre

• Kommunen ska i sina riktlinjer precisera villkoren för 
de insatser som kommunen erbjuder



Tillstånd från IVO för 
privata utförare som 
driver särskilt 
boende



Tillståndsplikt för privata utförare  - ny lag 
från 15 april 2017
• Riksdagen har beslutat att entreprenader måste ha 

tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) 
för att bedriva verksamhet. 

• Gäller äldreboenden, stödboenden och HVB-hem.
• Övergångsbestämmelser till 15 april 2018.
• Samtliga utförare har uppmanats att ansöka om 

tillstånd. Avtalen kräver att utförarna har erforderliga 
tillstånd. 



Förslag om ökade 
tillståndskrav inom 
socialtjänsten



Förslag om ökade tillståndskrav inom 
socialtjänsten
• Förslaget är att tillståndsplikt införs för verksamhet 

som avser hemtjänst
• Tillstånd får endast beviljas den som genom 

erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat den insikt i 
gällande föreskrifter som krävs för att bedriva 
verksamheten och i övrigt visar sig lämplig att bedriva 
sådan verksamhet. 

• Tillståndsinnehavaren ska även ha ekonomiska 
förutsättningar för att följa de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

• Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.



Omställning till 
sammanhållna 

servicehus och till 
trygghetsboende



Verksamhet Inriktning From Utförare

Trädgårn Sammanhållet servicehus 180201 Leanlink

Solrosen Sammanhållet servicehus 180201 Leanlink

Ramstorp Sammanhållet servicehus 180201 Leanlink

Översten Trygghetsboende 180201 Leanlink

Östgötagatan Sammanhållet servicehus 180201 Leanlink

Tegelbruksgatan Sammanhållet servicehus 180201 Bräcke diakoni

Skäggetorp Sammanhållet servicehus 180201 Attendo

Johannelund Trygghetsboende 180401 Aleris

Vikingstad Sammanhållet servicehus 180501 Attendo

Kärna servicehus Sammanhållet servicehus 180901 Leanlink

Räknestickan Sammanhållet servicehus 181001 Leanlink

Stolplyckan Trygghetsboende 181101 Leanlink

Aspen Sammanhållet servicehus 181001 Leanlink

Blandaren Sammanhållet servicehus 181101 Upphandl. pågår



Verksamhet Inriktning From Utförare
Möjetorp Sammanhållet servicehus 190301 Attendo

Ullstämma Trygghetsboende 190301 Attendo

Nykil Sammanhållet servicehus & 
Trygghetsboende

190501 Upphandl. pågår

Ulrika Trygghetsboende 190501 Leanlink

Vretaliden Sammanhållet servicehus 190501 Leanlink

Härnebacken Trygghetsboende 190501 Leanlink

Sturefors Trygghetsboende 190501 Leanlink

Bestorps Trygghetsboende 190501 Leanlink

Torparegatan Sammanhållet servicehus 190501 Leanlink

Tröskaregatan Trygghetsboende 190501 Leanlink

Mårdtorpsgatan Sammanhållet servicehus 190501 Upphandl. pågår

Linghem Sammanhållet servicehus 190501 Leanlink



Pågående 
upphandlingar 

och 
verksamhets-

uppdrag



Upphandlingar

• Blandarens sammanhållna servicehus, Aktivitetshuset 
samt Hjälmsätersgatans fritidsverksamhet och 
lunchservering

• Gammelgårdens vårdbostad, Ekero vårdbostad, Nykils
sammanhållna servicehus med kopplade 
trygghetsboendelägenheter

• Garnisonen och Hagalunds vårdbostäder 
• Villa Ryd, Kvarnbacken, Ånestad, Brushanen, 

Bantorget, Duvan, Gröna gården



Verksamhetsuppdrag

• Kärna vårdby
• Ulrika trygghetsboende
• Härnebackens trygghetsboende, Vretalidens 

sammanhållna servicehus och vårdbostad
• Sturefors och Bestorps trygghetsboende
• Torparegatans sammanhållna servicehus och 

Trösakregatans trygghetsboende
• Linghems sammanhållna servicehus och vårdbostad



Statistik för 
personer som 

väntar på 
insatser



Statistik för personer som väntar på 
insatser
• 7 personer väntar på vårdbostad
• 27 personer väntar på vårdbostad demens
• 7 väntar på servicehuslägenhet
• 57 vårdbostäder som inrapporterats 
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Ansökningar som inte fördelats till 
handläggare
• 125 ärenden varav 64 gällande servicehuslägenhet, 

39 gällande vårdbostad och 22 gällande insatser i 
ordinärt boende
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Snöröjning



Information om snöröjning

• Finns att hämta på nedanstående sidor på nätet:

http://plogat.linkoping.se/

http://www.linkoping.se/snorojning

http://plogat.linkoping.se/
http://www.linkoping.se/snorojning
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