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Träffpunkter



Var finns kommunens träffpunkter/fritidsverksamheter?
• På servicehusen och trygghetsboendena (fritidsverksamhet och lunchservering)

• Aspen, Blandaren, Kärna, Ramstorp, Räknestickan, Skäggetorp. Solrosen, Tannefors, Trägårn, Vikingstad, Östgötagatan, 
Möjetorp, Linghem, Ryd, Torparegatan, Vretaliden, Nykil (servicehus/sammanhållna servicehus)

• Bestorp, Härnebacken, Sturefors, Tröskaregatan, Ullstämma, Ulrika, Johannelund, Översten, Stolplyckan, Nykil
(trygghetsboende eller blivande trygghetsboende)

• Hjälmsätersgatan (fritidsverksamhet och lunchservering)

• Aktivitetshuset (fritidsverksamhet vid Blandarens servicehus)
• Ekbacken (fritidsverksamhet)

• Hagdahls seniorcenter



Krav på fritidsverksamheten (nya avtalen för sammanhållna servicehus och trygghetsboende)

• Skapa trivsel, engagemang och samhörighet
• En förebyggande och hälsofrämjande insats 
• Motverka ofrivillig ensamhet och isolering
• Utbudet ska planeras utifrån målgruppens efterfrågan och behov 
• Involvera andra aktörer, såsom ideella föreningar, andra utförare eller frivilligorganisationer, i samhället och 

stadens aktiviteter och utbud ska avspeglas i fritidsverksamheten. Med utgångspunkten att främja känsla av 
delaktighet i samhället i övrigt. 

• Digital teknik ska användas för att ge besökarna tillgång till upplevelser som finns tillgängliga med stöd av it-
och kommunikationsteknik, kunna erbjuda visst stöd till besökarna när det gäller att använda egen teknik 
samt inspirera till användande

• Planeringen av fritidsverksamheten ska redovisas skriftligt och anslås väl synlig i anslutning till lokalen och på 
andra lämpliga platser t.ex. vårdcentral, affärscentrum och kyrkan. Information om aktiviteter ska regelbundet 
ges till alla boende i servicehuset och besökare i fritidsverksamheten. 

• Utföraren ska genom uppsökande verksamhet inom geografiska området informera om fritidsverksamheten. 



Idéer framåt
• Vad vill ni från KPR ska finnas med?

• Önskemål

• Idéer

• Tankar



Rutin gällande Enhetsråd



Syfte
• Ett lärande och en fördjupad kunskap om äldreomsorgen för kontaktpolitiker.

• En dialog mellan nedanstående:
• boende
• närstående
• legala företrädare (god man/förvaltare)
• kontaktpolitiker i äldrenämnden
• representant från pensionärsorganisation som är knutet till kommunala pensionärsrådet (KPR) 
• utförare



Omfattning
• Enhetsråd ska hållas minst 2 gånger per år

• Krav i avtalet mellan Linköpings kommun och utföraren



Representanter
• boende
• närstående
• legala företrädare (god man/förvaltare)
• kontaktpolitiker i äldrenämnden
• representant från pensionärsorganisation som är knutet till kommunala pensionärsrådet 

(KPR) 
• ansvarig verksamhetschef 
• ev annan lämplig personal från verksamheten



Dagordning
• Föregående minnesanteckningar och återkoppling

• Information om förändringar i verksamheten

• Dialog och information om aktiviteter/fritidsverksamhet

• Dialog och information om mat- och måltidsmiljö

• Dialog och information om inom/utomhusmiljö

• Information från ansvarig kontaktpolitiker

• Övriga frågor



Kallelse
• Utföraren ansvarar för att tillsammans med kontaktpolitiker boka tid för och sammankalla till 

enhetsråd. 

• Inbjudan/Kallelse till enhetsråd skall av utföraren skickas ut och anslås till deltagare senast 
en (1) månad innan enhetsrådet.



Minnesanteckningar
• Minnesanteckningar skrivs av utföraren och stäms av med kontaktpolitiker och därefter 

anslås de på lämpliga platser i verksamheten samt skickas in till Äldrenämnden.



Ansvarsfördelning – utföraren 
• Samråder med Äldrenämndens kontaktpolitiker om lämplig tid för 

• Skickar inbjudan/kallelse till deltagare och anslår dessa på lämpliga platser i verksamheten

• Leder mötet. 

• Skriver minnesanteckningar

• Stämmer av minnesanteckningar med kontaktpolitiker 

• Skickar minnesanteckningarna till omsorgskontoret så att de kan redovisas på 
Äldrenämnden under punkten Rapporter.

• Ordnar med kaffe/fika



Ansvarsfördelning – kontaktpolitiker 
• Deltar i mötet

• Vid behov förmedlar information från Äldrenämnden. 

• Vid behov lyfter principiella frågor till Äldrenämnden



Ansvarsfördelning – representant från KPR 
• Deltar i mötet

• Vid behov lyfta principiella frågor till KPR



Ärenden från Äldrenämnden



Ärenden som beslutades på Äldrenämnden i november
• Förenklat beslutsfattande

- Från och med 70 år  och max 60 timmar per månad
- Hemliv

I detta livsområde omfattas insatserna städning, tvätt och inköp.
Omfattningen upp till 12 timmar per månad och hushåll.

- Personlig vård, förflyttning och känsla av trygghet
I dessa livsområden omfattas insatser i samband med måltider, klädsel, hygien, förflyttning och leverans 
av matkorg, samt tillsyn, telefonservice och mobilt trygghetslarm. 
Omfattning upp till 40 timmar per månad och person. 

- Mellanmänskliga relationer och samhällsgemenskap
I detta livsområde omfattas insatserna promenader, ledsagning och avlösning.
Omfattningen upp till 8 timmar per månad och person. 

• Översyn av Linköpings modell för LOV i hemtjänst
- Omsorgs- och äldreförvaltningen ges i uppdrag att göra en översyn av Linköpings modell för LOV, lagen 

om valfrihet, i hemtjänst med utgångspunkt i om alternativa former ger bättre förutsättningar att möta 
framtidens utmaningar där helhetsperspektivet ska beaktas för att säkra en kvalitativ och säker vård och 
omsorg.



Kvalitetsnämnd i december
• Ny struktur – en kvalitetsrapport

• Uppföljningar som gjorts under året 
• Patientsäkerhetsberättelsen
• Äldreombudsmannens rapport
• Brukarundersökningen – så tycker de äldre om hemtjänsten/vårdboende

• Syfte
• Väga ihop alla delar som görs under året
• Analysera det som framkommer
• Resultatet visar hur vi ska arbeta framåt och vilka prioriteringar som behöver göras



Ledamöter i Äldrenämnden 2019



Ledamöter
• Lise-Lotte Fager (KD) ordförande
• Ylva Bjerke (M)
• Anita Jonasson Kroon (M)
• Susanne Andersson (M)
• Göran Gunnarsson (C)
• Lena Skaring Thorsén (L)

Ersättare
• Britt-Marie Fasting (M)
• Jan Törnfeldt (M)
• Kaj Persson (M)
• Hans Eneroth (C)
• Sofia Norlin (L)
• Samuel Holm (KD)

Ledamöter
• Mikael Sanfridsson (S) vice ordförande
• Uba Adén (S)
• Christoffer Olsson (S)
• Gunn Bredstedt (S)
• Jane Ericsson (SD)

Ersättare
• Patrik Gustavsson (S)
• Elisabeth Sundin (S)
• Jörgen Andersson (S)
• Anette Jacobsson Runo (SD)
• Johan Bergstedt (MP)

Majoriteten Oppositionen



Stadgar KPR



• Stadgarna ska tas upp i KF efter årsskiftet när de nya nämnderna påbörjat sitt arbete så att 
ett beslut om att förlägga råden under respektive nämnd kan förankras ordentligt först. 

• I nuvarande stadgar: Ordförande är kommunalrådet med ansvar för samordning av 
omsorgsfrågor. 



Organisationen (nämnd och förvaltning)



Äldrenämndens uppdrag from 2019
• Gamla uppdraget

- ansvarar för särskilda boendeformer för äldre (till exempel vårdbostad och servicelägenhet), 
hemtjänst för personer över 65 år, rehabiliteringsinsatser, hemsjukvård, anhörigstöd, 
föreningsbidrag till pensionärsorganisationer med mera

• Nya eller förändrade områden för äldrenämnden
- all hemtjänst 
- all hemsjukvård
- ansvarar för hela processen från myndighet till utförande



Förvaltningen from 2019
• Socialförvaltningen och Äldre- och omsorgsförvaltningen slås ihop

• Nya namnet: Social- och omsorgsförvaltningen

• Kommer serva 3 nämnder:
• Äldrenämnden
• Social- och omsorgsnämnden
• Arbetsmarknadsnämnden



Leanlink från och med 2019
• Utförarstyrelsen försvinner

• Leanlink kommer ligga under Kommunfullmäktige
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