


Lokalsamordnare 

• Jobbar med att utforma, leda och utveckla den sektorsövergripande 
lokalförsörjningen, det vill säga all verksamhet under omsorgsnämnden 
och äldrenämnden. 

• Lokalsamordnaren har det övergripande ansvaret att utgöra en 
samordnande funktion utifrån det som fastställts i riktlinjer för lokaler och 
verksamhetsanpassning. Det innebär det övergripande ansvaret för 
hyresavtal, hyresförhandlingar, om- och nybyggnation, men även 
brandskydd och handikappanpassning etc.



Lokalförsörjning äldrenämnden 

”Äldrenämndens insatser ska bidra till att äldre personer känner sig 
trygga i sin vardag och får stöd och hjälp när behov uppstår”

• Övergripande mål är att kommunen ska ha en ändamålsenlig, 
attraktiv, trygg och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög 
produktivitet hos kommunens verksamheter. 

• En effektiv användning av kommunens lokaler och låg 
miljöpåverkan från kommunens lokaler/fastigheter



Äldrenämndens ansvar

• Nämnden ansvarar för att:
- Ta fram lokalförsörjningsplaner 
- Lokalprogram och funktionsprogram
- Budget lokalkostnader
- Bevaka nämndens nu- och framtida behov av lokaler i 

samhällsbyggnadsprocessen



Lokalförsörjningsplan 
(utbyggnad/omställning/avveckling)  
1. Nulägesbeskrivning: Beskrivning av befintliga lokalers 

kapacitet, kostnader, tekniska status samt hur väl de fungerar i 
verksamheten

2. Behovsbedömning: En bedömning av det förväntade behovet 
av lokaler, prognos 10 år framåt

3. Åtgärdsplan, Lokalförsörjningsplan: En plan för hur 
kommunens lokalbestånd behöver anpassas och utvecklas för 
att möta det förväntade behovet.

4. Uppföljning: Avvikelser – åtgärdsplan, utmaningar mm -
delårsrapportering



Nuläge
• Under 2018 och 2019 görs en omställning av boendeformerna i 

Linköpings kommun.

• Servicehus ställs om till sammanhållna servicehus eller 
trygghetsboenden.

• Boendeformen ålderdomshem upphör som insats och platserna 
omvandlas succesivt till boende med somatisk inriktning, till boende för 
personer med demenssjukdom eller korttidsplatser.

• Utifrån planerad omställning kommer det att finnas följande särskilda 
boendeformer för äldre i kommunen:

• Ca 540 servicelägenheter

• Ca 1 300 vårdbostäder varav ca 440 platser för personer med 
demenssjukdom

• Ca 100 korttidsplatser 

• Utöver särskilda boendeformer så kommer det att finnas 200 platser på 
trygghetsboenden. 



Lokalanpassningar

• Det finns kontinuerliga behov av lokalanpassningar för att möta 
utförarnas behov av anpassade lokaler. 

• Lokalanpassningar sker kontinuerligt i samverkan mellan 
lokalsamordnare, LK-lokalplanering och berörda fastighetsägare.

• Verksamheter informerar om behov av underhåll enligt 
utföraravtalet. 

• Regelbundna fastighetsmöten med verksamhet och 
fastighetsägare. 

• Större önskemål om anpassningar förankras med regionchef eller 
områdeschef som sedan stämmer av med lokalsamordnare.



Pågående projekt 

• Vallastaden vårdboende (beräknad inflytt april 2019)

• WiFi (trådlöst internet till alla boenden inom äldrenämnden, 
färdigställt mars 2019)

• Omställning till demensavdelning samt uppgradering av kök 
Valthornsgatan.

• Nya låssystem på Solrosen, Räknestickan för ökad trygghet. Fler 
tillkommer. 

• Uppfräschning av avdelningar och gemensamhetsutrymmen på 
Åleryd. 

• Översyn av innergårdar på ett antal boenden 

• Inventering och översyn av tillagningskök 

• Renovering av Stolplyckan



Duvans vårdboende 
(4 tillagningskök färdigställda hösten 2018) 
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