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Beslutande Enligt blad 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagande Enligt blad 2 
 
 
Utses att justera Inge Edman; SKPF 
 
 
Sekreterare  .......................................................  Paragr.  §§ 175 – 184 
 Frida Hjertstedt 
 
Ordförande  .......................................................  
 Mikael Sanfridsson 
 
Justerande  .......................................................  
 Inge Edman 
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Sammanträdesdatum 2018-03-01 
 
Datum för anslags uppsättande       Datum för anslags nedtagande        
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Underskrift  ............................................................  
 Ann-Catrin Axén 
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Förtroendevalda: 
Mikael Sanfridson, äldrenämnden 
Jan Törnfeldt, äldrenämnden 
Göran Karlsson, socialnämnden 
Richard Svenselius, samhällsbyggnadsnämnden 
Birgitta Unéus, kultur och fritidsnämnden 

 
För pensionärsrörelsen: 
Sven Jonsson, PRO 
Rolf Enqvist, PRO 
Carl-Göran Söderblom, PRO 
Kerstin Åman, PRO 
Monica Sjösten, PRO 
Roland Johansson, PRO 
Inga-Britt Lindqvist, SPF 
Margaretha Aronsson, SPF 
Catarina Törnell, SPF 
Annika Rannström, SPF 
Ragnar Asserhed, RPG 
Margareta Franzén, RPG 
Inge Edman, SKPF 
Marianne Eklund, SKPF 
Kerstin Wettergren, SKPF 
Willy Joelsson, Vision 
Margareta Sellö-Andersson, Vision 

 
Tjänstemän: 
 
Maria Lindahl, äldreombudsman 
Frida Hjertstedt, planeringsledare 

 
_______ 
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§ 175 
Genomgång av föregående protokoll. Inget att tillägga. 
 
§ 176 
Information om Äldreombudsmannens rapport.  
Maria informerar om sitt uppdrag: uppsökande verksamhet, ta 
emot och förmedla synpunkter och klagomål, vara en neutral 
funktion som ka stödja den enskilde i kontakter med kommunen, 
företräda de äldre/anhöriga genom att medvetandegöra  
kommunen i frågor som är väsentliga för äldres välfärd. 
Maria gör en sammanfattning av sin rapport.  
 
PP presentation bifogas samt äldreombudsmannens rapport.     
Föredragande: Maria Lindahl, äldreombudsman 
 
§ 177 
Information om DAL-lag 
Demensarbetslag (DAL-lag) är en hemtjänstgrupp som arbetar 
med ett begränsat antal personer med demenssjukdom. Persona-
len har särskild utbildning inom demensområdet. För att en ut-
förare ska få ha en arbetsgrupp som heter DAL-lag ska de upp-
fylla kriterier som är fastställda av kommunen. I dagsläget finns 
det två DAL-lag i kommunen. Äldrenämnden beslutade i febru-
ari att utförare med DAL-lag ersätts med 100 000 kr per år och 
arbetslag och att de ska täcka delar av kostnaderna för handled-
ning, utbildning och ökad tidsåtgång för samordning.  
 
PP presentation bifogas.  
Föredragande: Frida Hjertstedt 
 
§ 178 
Information om kostpris 
Personer som bor på vårdbostad betalar 102 kr per dag för kost. 
I den summan ingår samtliga måltider (frukost, lunch, middag, 
mellanmål, nattmål, kaffe frukt). Om en person behöver special-
kost eller näringsdryck ingår det i priset. Dessutom ingår perso-
nalkostnader, beställning, tillagning, transporter, diskning, duk-
ning mm som är relaterade till maten.  
 
PP presentation bifogas. 
Föredragande: Frida Hjertstedt. 
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§ 179 
Information om vad som är på gång inom äldreomsorgsområdet  
 
Förutsättning för vissa särskilda boendeformer för äldre 
Linköpings kommun har lämnat synpunkter på denna promemo-
ria och tillstyrker i huvudsak förslaget. Det innebär att en form 
av mellanboendeform får inrättas för äldre personer. Det ligger i 
linje med den utveckling vi har av de särskilda boendeformerna 
i kommunen för äldre som inte har behov av insatser dygnet 
runt. Att kommunerna kan erbjuda mellanboende med gemen-
samma måltider bedöms öka tryggheten och kan minska ofrivil-
lig ensamhet. Synpunkten kommunen framför är att det ska var 
möjligt även för andra än äldre att i undantagsfall få boende i 
denna mellanboendeform. De nya bestämmelserna om mellan-
boendeformer föreslås träda i kraft 2 april 2019. 
 
Lagrådsremiss – förenklat beslutfattande om hemtjänst för 
äldre 
Innebär att en ny bestämmelse i socialtjänstlagen att kommuner 
får erbjuda äldre personer hemtjänst utan föregående bistånds-
prövning. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. 
Förutsättningarna är att den äldre ska informeras i vilken ut-
sträckning och på vilket sätt han/hon kan påverkar utförandet av 
insatserna, att han/hon vet hur kommunen följer upp insatserna 
och att de har rätt att söka bistånd enligt 4 kap 1 §. Kommunen 
får krav på sig att följa upp insatserna utifrån kommunens rikt-
linjer, insatsernas kvalitet och värdegrunden för äldre. Kommu-
nen ska i sina riktlinjer precisera villkoren för de insatser som 
de erbjuder.  
 
Tillstånd från IVO för privata utförare som driver särskilt      
boende. 
Riksdagen beslutade att entreprenader måste ha tillstånd från 
IVO för att bedriva verksamhet. Lagen gäller från och med 15 
april 2017. Det gäller äldreboende, stödboende och HVB-hem. 
För utförare som redan drev boenden på entreprenad finns över-
gångsbestämmelser och de ska ha inkommit med ansökan till 
IVO senast 15 april 2019. Samtliga utförare har uppmanats att 
ansöka om tillstånd. I de avtal som äldrenämnden har med utfö-
rarna kräver äldrenämnden att utförarna ska erforderliga till-
stånd. 
 
Förslag om ökade tillståndskrav inom socialtjänsten 
Förslaget är att tillståndsplikt inför för verksamhet som avser 
hemtjänst. Tillstånd får endast beviljas den som genom erfaren-
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het eller på annat sätt har förvärvat den insikt i gällande före-
skrifter som krävs för att bedriva verksamheten och i övrigt vi-
sar sig lämplig att bedriva sådan verksamhet. Tillståndsinneha-
varen ska även ha ekonomiska förutsättningar för att följa de fö-
reskrifter som gäller för verksamheten. Ändringarna föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2019.  
 
PP presentation bifogas.    
Föredragande: Frida Hjertstedt 
 
§ 180 
Ärenden från äldrenämnden 
Omställning till sammanhållna servicehus och till trygghets-   
boende.  
Äldrenämnden har tagit beslut om vilka servicehus som ska bli 
sammanhållna och vilka som ställs om till trygghetsboende. (se 
lista i bilagan) Omställningen började 2018-02-01 och alla har 
ställts om 2019-05-01. Information om trygghetsboende och hur 
man anmäler intresse om att flytta dit finns på kommunens 
hemsida. 
 
Upphandlingar och verksamhetsuppdrag. 
Just nu pågår upphandlingar av flera boenden och äldrenämn-
den har även beslutat att ge Leanlink flera verksamhetsuppdrag. 
(Se vilka i bilagan.) 
 
Statistik för personer som väntar på insatser 
I januari väntade 34 personer på vårdbostad och 7 personer på 
servicehus. Det inrapporterades 57 platser på vårdbostad. Ingen 
person har väntat mer än 3 månader på att få plats på vårdbostad 
eller servicehus. Socialförvaltningen hade i januari 125 ärenden 
som inte var fördelade till handläggare. De gör en prioritering 
av samtliga ej fördelade ärenden, personer med större hjälp-   
behov handläggs skyndsamt och ansökning från person med 
akuta behov handläggs omgående. 
  
PP presentation bifogas.  
Föredragande: Frida Hjertstedt 
 
§ 181 
Kommande ärenden på pensionärsrådet: 
• Nuvarande och framtida utmaningar inom äldreomsorgen 
• Nytt uppdrag kultur och fritid inom äldreomsorgen 
• IT-guider 
 
 



Linköpings kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunala Pensionärsrådet 2018-03-01 6 
 
 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

       § 182 
                                 Övrig information. 
 
 Snöröjningen 

Snöröjningen sker på entreprenad. De har jour och beredskap 
dygnet runt. Det är olika kriterier för när snöröjning sker, det är 
beroende på när och hur snön fallit eller hur temperaturen varit. 
Det tillåts också ligga mellan 1-7 cm snö innan snöröjning star-
tas. Det finns även krav på att arbetet ska vara färdigställt efter 
ett visst antal timmar.  
Finns synpunkter eller iakttagelser tas de tacksamt emot via  
telefon 013-20 64 00 eller via hemsidan 
 http://www.linkoping.se/kontakt/felanmalan-och-synpunkter/   

 
Informationsblad bifogas.  
Föredragande: Frida Hjertstedt 

  
 
2018 års beredningsgrupper: 
Onsdag 11/4 kl 8:30-10 Verdesalen 
Torsdag 13/9 kl 8:30-10 Verdesalen 
Torsdag 15/11 kl 8:30-10 Verdesalen 

 
2018 års sammanträden: 
Torsdag 3/5 kl 13:15-16:30 KF-salen 
Torsdag 4/10 kl 13:15-16:30 KF-salen 
Torsdag 6/12 kl 13:15-16:30 KF-salen 

   
§ 183 
Övriga frågor: 
 
 Information om måltidsprofilen på Valla Park 
Valla Park har en måltidsprofil. Vilka krav som utföraren ska 
uppfylla gällande måltidsprofilen skickas med som en bilaga till 
protokollet. 
 
Värdegrund – vad finns för skrivning i Linköping 
Linköpings kommun har beslutat om värdighetsgarantier både 
för de som har hemtjänst och för de som bor på vårdbostad. I de 
avtal som äldrenämnden har med utförarna står att de ska arbeta 
med att följa dessa värdighetsgarantier och att de ska implemen-
teras i arbetet. Värdighetsgarantierna finns med som bilaga till 
protokollet. 
 
 
 

http://www.linkoping.se/kontakt/felanmalan-och-synpunkter/
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Munhälsobedömning och hjälp med munvård 
När det gäller munhälsobedömning hänvisas till protokoll samt 
bilagor från KPR 17-09-22 och den dragning som Anita Göth 
höll. De äldre som behöver hjälp med munvård som ex tand-
borstning kan få det genom att de beviljas personlig omvårdnad 
via hemtjänst om de bor hemma eller så får de den hjälpen av 
personalen om de bor i vårdbostad. 
 
Jämförelsen mellan Sandrino och Berga när det gäller rätt till 
önskad sysselsättningsgrad. 
Mikael återkommer om detta när rapporten är klar.  
 
Vad finns det för kvalitetsplaner/äldrepolitiska planer? 
Mikael hänvisar till: 
- Koalitionens program 
- Sammanhållen kommun 
- Verksamhetsplan 
- Vision för äldreomsorgen 
- Kvalitetsuppföljningsplan 
 
Fotvård 
Sven tog upp att det tidigare har funnits fotvårdsspecialister på 
boendena. Är det något som kan införas igen? Vad kan kommu-
nen stå för? Hur stort är behovet? 
Jan Törnfeldt tog upp att det är skillnad på medicinsk fotvård 
och vanlig fotvård. Mikael tar med frågan och kommer åter-
komma med svar. 
 
Rökning bland personalen 
Sven tog upp att de vet att det är rökningsförbud på boendena. 
Men hur ser det ut? Hur fungerar det? Finns personal som röker 
utanför boendena. Mikael tar med frågan och återkommer med 
svar. 
       
§ 184 
Mötet avslutas av ordföranden.  

 


