
 

Stöd i bemanning 
För att underlätta bemanningssituationen under rådande coronapandemi finns ett antal 
åtgärder och beslut som stöd för er utförare. Dessa är följande: 

Krisbemanningscenter  
Vikarier, utökad grundbemanning och vaccinationslotsar 
För att säkerställa ett eventuellt behov av personal som inte kan tillgodoses av den s k 
närhetsprincipen har Linköpings kommun ett Krisbemanningscenter, (KBC) som löpande 
bygga upp en kompetensbank genom att rekrytera personer som finns tillgängliga som: 
 

● Timavlönade vikarier 
○ Kan arbeta som vårdbiträden 
○ Kan beställas av utförare inom samtliga verksamhetsområden 
○ Förmedlas av KBC 
○ Anställs av utföraren och bekostas av denne 

 
● Utökad grundbemanning/biträden 

○ En extra resurs, d v s ersätter ej annan ordinarie eller vikarierande personal  
○ Syftet är att frigöra personal till vård- och omsorgsrelaterad verksamhet 
○ Kan beställas av utförare inom äldreomsorgen och LSS 
○ Förmedlas av KBC 
○ Ersättning utgår till utförare 
○ Beslut om utökad grundbemanning har fattats i äldrenämnden respektive 

Kommunstyrelsen och gäller som längst till och med 2021-08-31 
 

● Timanställda vaccinationslotsar 
○ Till de hemtjänsttagare som behöver lots till och från sin vaccinering mot 

covid-19 erbjuder Linköpings kommun denna tjänst kostnadsfritt  
○ Om ni själva inte har möjlighet att erbjuda lotsning med egen personal kan ni 

anställa biträden på timmar från KBC  
○ Beslut om lots har fattats av äldrenämndens ordförande 2021-01-21 och 

gäller som längst t o m 2021-08-31. 
 
Information om de tjänster som kan beställas via KBC finns på Utförarwebben: 
www.linkoping.se/stod-i-bemanning 

Ramavtal för städning 
● Detta avtal gäller för vårdboenden, korttidsboenden, gruppbostäder, servicehus, 

trygghetsboenden och allmänna ytor kopplade till dessa samt städning inom 
hemtjänsten. 
 

 

http://www.linkoping.se/stod-i-bemanning


 

● Syfte: Att genom att ta in städpersonal avlasta och frigöra resurser för omvårdnad. 
 

● Avtalet avser både dagligt städ, städ vid misstänkt och verifierad Covid-smitta samt 
slutstädning efter misstänkt och verifierad Covid-smitta. 
 

● Avtalet gäller t o m 2021-04-30 med möjlighet till förlängning t o m 2021-08-31.  
 

● Mer information om aktuella städföretag samt rutiner för beställning, hantering och 
ersättning finns på Utförarwebben: www.linkoping.se/ramavtal-stadning 

Digital tillsyn 
Äldrenämnden fattade 2020-04-02 beslut om att möjliggöra användning av trygghetskameror 
inom vårdbostäder och hemtjänst. Beslutet gäller som längst till och med 2021-09-30.  

Vårdbostäder 
● Syfte: Installation av trygghetskamera kan öka tryggheten för den boende, minska 

smittspridning, underlätta för personal vid hantering av skyddsutrustning och frigöra 
personalresurser till omvårdnadsarbete. 
 

● Användande av trygghetskamera på vårdboende ska göras i enlighet med den rutin 
som är framtagen av Social- och omsorgsförvaltningen. 

Inom hemtjänsten 
● Inom hemtjänsten innebär beslutet förändringar i hemtjänstens tillsyn. För de brukare 

som har tillsyn nattetid ersätts den fysiska tillsynen med en digital tillsyn med stöd av 
trygghetskamera. Dagtid ersätts tillsynen med telefonservice. 
 

● Syfte: Minska smittspridning genom färre fysiska besök och minskat resande för 
hemtjänstpersonal, bibehålla tryggheten och integriteten för de äldre och frigöra 
personalresurser inom hemtjänst för att dessa ska finnas tillgängliga för mer 
omfattande omvårdnadsinsatser samt för att täcka upp för personalfrånvaro. 
 

Mer information finns på Utförarwebben: www.linkoping.se/digital-tillsyn 

Samlad information 
På Utförarwebben finns samlad information med anledning av corona till er utförare. Här 
finns åtgärder och beslut, presentationer från utförarmötena, information om vaccination, 
affischer med mera: www.linkoping.se/utforarwebbencovid-19 
 

Vänliga hälsningar 
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