
FAQ - Utökad grundbemanning (2021-02-12) 

Frågor från Utförare: 

 Fråga - vad menas med höjd grundbemanning? 

Svar: Med höjd grundbemanning avses sådan bemanning som går utöver vad som i enlighet 
med gällande avtal med kommunen är utförarens tillräckliga bemanning vid varje given 
tidpunkt. Det åligger utförarna att visa att de har uppfyllt sin tillräckliga grundbemanning, dvs. 
att vid varje tidpunkt haft tillräcklig bemanning i enlighet med de krav som finns i avtalet. Den 
erbjudna höjda grundbemanningen får inte användas för att ersätta en vakant ordinarie 
personal eller vakant vikarierande personal. 

Fråga - Vad är tanken med biträdena? Varför införs dom? 

Svar; Den höjda grundbemanningen införs främst i syfte att frigöra tid för: 

● Omvårdnadspersonal så mer tid finns för vård och omsorgsrelaterade arbetsuppgifter  

● Ökad tidsåtgång per insats med anledning av Covid19 

● Ytterligare riskanalyser 
● Säkerställande av basala hygienrutiner. 
● Utökat utbildningsbehov bland ordinarie personal 
● Samt att minska oro och stress 

Fråga: Ersättningen vad gäller utökad grundbemanning som nämnd beslutat på 
beloppet 20.000 kr inkluderar det sociala avgifter o dyl - dvs frågan är om åtgärden 
innebär några extra kostnader för de privata utförarna? Hur faktureras detta, och när? 

Svar; Ersättningen som kan sökas görs i efterhand via månadsvis faktura för den tid som 
biträdet gått utöver uppfylld grundbemanning. En specifikation till fakturan ska innehålla lista 
på namn, period som avses, lönekostnad (dvs motsvarande max 20 tkr om heltid), samt 
arbetsgivaravgifter (den utföraren har). Faktureras med refnr 121A. För 2021  

Svar: Rutin för fakturering är framtagen och finns på utförarwebben. 

Fråga: Jag har lagt in Biträdets schema och han arbetar 50 %. Undrar om hur vi gör 
när det blir förändringar utifrån biträdets önskemål som vab, förändrad arbetstid. Är 
det vår skyldighet att hålla reda på detta och i månadsskiftet meddela er. 

Svar: Varje arbetsgivare ansvarar för att justera beloppet på månadsfakturan till SOF utifrån 
hur stor del av tjänsten som använts till utökad grundbemanning. Frånvaro är således inte tid 
som ersätts. Schema och arbetstider behöver inte rapporteras till SOF. 

Fråga - Hur beställer man biträden? 

Instruktioner om hur du som utförare beställer biträden från Krisbemanningscenter, KBC och 
finns på utförarwebben.  



Länk till krisbemanningscenter, KBC: 
https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/information-med-anledning-av
-coronaviruset/stod-i-bemanning/ 

 Fråga -vad ska biträdena göra? 

Svar; Det bestämmer varje arbetsgivare men det ska vara icke omvårdnadsnära 
arbetsuppgifter.  

Linköpings kommun har sammanställt en arbetsbeskrivning för biträde, utgå gärna 
från den: 
Biträdets uppdrag är att avlasta omvårdnadspersonal med arbetsuppgifter som behöver 
utföras där det inte krävs omvårdnadskompetens. Det innebär att utföra olika 
serviceuppgifter för att hjälpa kunder. Det kan vara arbetsuppgifter såsom; städ, inköp av 
mat och andra förnödenheter, laga mat, tvätt, städ, leveranser av olika slag och fylla på 
förråd. 

Det kan också innebära att ge praktisk hjälp såsom; Ledsagning och vaccinations-lotsning, 
promenad, social samvaro och aktiviteter, föra samtal, spela musik och finnas till för att 
lyssna och samtala. 

Biträdet ska inte hantera några omvårdande insatser, dokumentation i journalsystem eller 
läkemedel och kan därför inte ha läkemedelsdelegering. 

Fråga - Vad händer om man inte vill ha biträdena 8 månader utan kortare tid? 

Svar; Varje arbetsgivare bestämmer anställningsperioden för varje biträde. Finansieringen 
gäller from december 2020 och längst till 31 augusti 2021. Det är den period som utförare 
kan eftersöka medel för. 

Fråga - Vad händer om biträdena blir sjuka? 

Svar; Varje arbetsgivare har under biträdets anställning ansvar för samtliga delar i 
anställningsavtalet och hanterar biträdets eventuella sjukfrånvaro på precis samma sätt som 
om någon annan medarbetare blir sjuk.  

Fråga - Måste vi anställa på AVA? Får vi anställa på timmar? 

Svar; Alla utförare uppmanas att anställa på allmän visstidsanställning (AVA) för att säkra en 
kontinuitet och trygghet men beslutet ligger hos varje arbetsgivare. 

 Fråga - Anställs biträdena för introduktionen hos Linköpings Kommun? Varför det? 

Svar Ja, för att uppnå få en snabb och effektiv process och för att säkerställa en god 
introduktion anställs alla biträden i tre dagar hos Linköpings Kommun. Under dessa dagar 
får de en snabbintroduktion med två dagars digital introduktionsutbildning och resterande 
dag är avsedd för en lärarledd praktisk utbildningsdel. 
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Snabbintroduktionen utgör ett första steg inför den ordinarie introduktionen som sedan 
respektive arbetsplats ansvarar för. Olika grad av förkunskap och personliga förmågor för att 
jobba inom vård och omsorg förekommer.  

 Fråga -Vad händer om ett biträde inte fungerar/måste avslutas? 

Svar; Biträdena är anställda hos respektive arbetsgivare och samma arbetsrättsliga 
hantering gäller för dom som för alla andra anställda. 

Fråga - Får jag själv som utförare anställa biträden? 

Svar; Du får anställa vem du vill men antalet biträden ska följa den tilldelade andel som 
arbetsgivaren fått och får inte överskridas.   

Fråga -  Hur länge får vi ha biträden? 

Svar; Beslutet gäller från beslutet i äldrenämnd i november 2020 och avser äldreomsorgen 
samt socialnämnden i december 2020 som avser LSS. Båda besluten gäller som längst till 
31 augusti 2021.  

Fråga: Är det lämpligt med tanke på smittorisk att biträde arbetar på flera ställen? 

Svar Alla arbetsgivare/utförare ska följa folkhälsomyndighetens, SOF krisledning samt 
smittskydds rekommendationer. Vad som gäller för alla utförare återfinns på utförarwebben. 
Linköpings Kommun har även en chefsportal som är öppen och ligger externt. Där finns 
information om hur kommunen som arbetsgivare förhåller sig till alla restriktioner och en 
särskild sida finns för vård och omsorg. Den nås här:  
https://intranat.linkoping.se/chefsportalen/mitt-personalansvar/krishantering/covid-19-inom-v
ard-och-omsorg/ 
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