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Mottagare 

Socialnämnden 

Månadsuppföljning februari 2022 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga månadsuppföljningen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Helårsprognosen per sista februari slutar på en budgetavvikelse på  0 tkr. 

Årets första två månader har präglats av stor frånvaro bland anställda, 

vilket medfört ökade kostnader för sjuklöner och övertid. 

Per verksamhet är prognosen följande: 

Politisk verksamhet  +/- 0 tkr 

Socialförvaltningen gemensamt  + 400 tkr (Vakanser, Hyra)

Äldreomsorg/Hälso- o sjukvård - 400 tkr (Senare start Gläntan, +

2 000 tkr, SÄBO sjukfrånvaro o

övertid -1 000 tkr, Ökad

beläggning SÄBO o korttid -1 000

tkr, Hemtjänst sjukfrånvaro,

övertid och minskad volym -2 000

tkr, LOV-pott +1 500 tkr, Övrigt

+100 tkr)

Funktionshinderomsorg - 800 tkr (Externa placeringar)

Individ- o familjeomsorg + 800 tkr (Vakanser +500 tkr,

Försörjningsstöd +300 tkr)

Flykting o integration +/- 0 tkr 

Totalt +/- 0 tkr 

Årets investeringsbudget uppgår till 3 273 tkr. Prognosen för helår är att 

3 273 tkr går åt. 

Dokumenttyp 
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Rapporteringsmall Bilaga 1

Månadsrapport Habo kommun 2022
(alla belopp i tkr)

Styrelse/nämnd:  Socialnämnden

Rapportperiod: Jan-Febr

Verksamhet/enhet Budget 2022 Prognos 2022 Budget - prognos

Politisk verksamhet                            582                               582                                          -      

Sf gemensamt                         8 583                            8 183                                       400    

Äldreomsorg samt hälso- o sjukvård                    118 043                        118 443    -                                  400    

Funktionshinderomsorg                       46 337                          47 137    -                                  800    

Individ o familjeomsorg                       31 128                          30 328                                       800    

Flykting o integraton                               -                                    -                                            -      

                                      -      

Summa                     204 672                        204 672                                          -      

Investeringar (summa)                         3 273                            3 273                                          -      

Kommentar till avvikelse och planerade/genomförda åtgärder

Sf gemensamt                            400    

Äldreomsorg samt hälso- o 

sjukvård
-                          400    

Funktionshinderomsorg -                          800    

Individ o familjeomsorg                            800    

Vakans (+0,2 mnkr), Hyra Liljekonvaljen (+0,2 mnkr)

Senare start Gläntan (+2,0  mnkr), SÄBO sjukfrånvaro o 

övertid (-1,0 mnkr), Ökad beläggning SÄBO o korttid (-

1,0 mnkr), Hemtjänst sjukfrånvaro, övertid och minskad 

volym  (-2,0 mnkr), LOV-pott (+1,5 mnkr), Övrigt (+0,1 

mnkr)

Externa placeringar  (-0,8 mnkr)

Vakanser (+0,5 mnkr), Försörjningsstöd (+0,3 mnkr)

Årets första två månader har präglats av stor frånvaro, vilket medfört ökade kostnader för sjuklöner och 

övertid.
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Rapporteringsmall Personalnyckeltal Bilaga 2

Månadsrapport Habo kommun 2022

Styrelse/nämnd:  Socialnämnden

Rapportperiod: Jan

Nyckeltal

Ack inne-

varande år

Ack före-

gående år Skillnad Kommentar/Analys Planerade åtgärder

Arbetad tid (timmar)  37 149  38 738 - 1 589   

 Avser främst minskade behov inom 

flykting/integration, hemtjänst och personlig 

assistans. 

Frånvaro (timmar)  12 720  10 907  1 813 

 Avser ökad frånvaro pga sjukdom och VAB men 

också ökad frånvaro pga semester. Jan 2021 var man 

restriktiv med att godkänna semesterledighet pga 

Covid utbrott i verksamheterna. 

Fyllnadstid (timmar) 230             337    - 107    Fler arbetar heltid och då medges inte fyllnadstid. 

Övertid (timmar) 749             415    334
 Ansträngt bemanningsläge med stor frånvaro har 

medfört ökad övertid. 

        -      

Sjukfrånvaro dag 1-14 (%) 8,3% 5,8% 2,5%

 Ökningen orsakas av stor ökning av anställda med 

covid. Egentliga frånvaron i verksamheten var större 

inräknat VAB. 

Sjukfrånvaro dag 15- (%) 7,0% 7,1% 0,0%

Ekonomirapporten t.ex. jan-okt, personalnyckeltalen jan-sept pga avdrag o tillägg regleras på lönekörningen månaden efter att händelsen uppstått
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Mottagare 

Socialnämnden 

Välfärdsbibliotek 

Förslag till beslut 

Vardagsprodukterna i ett välfärdsbibliotek bedöms inte minska eller 

senarelägga behovet av bistånd. Välfärdsbibliotek är inte ett åtagande för 

socialnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag om att inrätta ett välfärdsbibliotek har remitterats till 

socialnämnden. Den 17 november 2021 ( § 65) gav socialnämnden 

förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget om att skapa ett 

välfärdsbibliotek för seniorer i Habo. Frågan initierades av kommunala 

rådet för pensionärer och personer med funktionsvariation. I utredningen 

ska ingå att utreda kostnaderna för detta. 

Välfärdsbibliotek innebär att kommuninvånare ska kunna låna hem och 

prova olika vardagsprodukter för att därefter ta steget att på egen hand 

skaffa sig de produkter de har nytta av.  

Sensorlampa, strumppådragare, förhöjningsklossar, fjärrstyrda eluttag, 

nyckelhittare, korttidstimer och aktivitetsarmband är exempel på produkter 

som kan finnas i ett välfärdsbibliotek. En förutsättning är att produkterna 

kan användas av flera hushåll efter varandra. Produkterna ska kunna tas i 

bruk efter att låntagaren tagit del av en enkel instruktion. 

Vardagsprodukterna som finns att låna ersätter inte enskildas behov av 

bistånd enligt socialtjänstlagen, till exempel hemtjänst. 

Vardagsprodukterna bedöms inte heller senarelägga behovet av bistånd.   

Välfärdsbibliotek beräknas kosta 50 tkr/år för inköp av produkter. En tjänst 

om 25 procent av en heltid behövs för att förvalta ett välfärdsbibliotek. 

Kostnaden blir totalt 170 tkr/år. I kostnaden ingår inte hyra av lokal.  
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Om ett välfärdsbibliotek ska inrättas av socialnämnden behöver resurser 

tillskjutas till socialnämnden eller omdisponeras inom budgetramen för år 

2023 och framåt. 

 

  

Ellen Strömberg  Sara Svenningsson 

Kvalitets- och utvecklingsledare Utredare 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Mottagare 

Socialnämnden 

Handlingsplan för den specialiserade palliativa 
vården 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att anta och stäva efter ett genomförande av 

handlingsplan för den specialiserade palliativa vården.  

Beskrivning av ärendet 

Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) och nämnden för 

folkhälsa/sjukvård har gemensamt enats över att genomföra en utredning 

om den specialiserade palliativa vården i Jönköpings län. Utredningen har 

genomförts av Maj Rom SKR, Sveriges kommuner och regioner.  

Var man än bor eller vistas i länet ska samtliga länsinvånare med komplexa 

symtom eller vars livssituation medför särskilda behov ha jämlik tillgång 

till palliativ vård dygnet runt. Att visa på möjliga vägar för en jämlik, 

effektiv palliativ vård är uppdraget för denna utredning. Utredningen ska 

undersöka andra regioners och läns huvudmannaansvar för den 

specialiserade palliativa vården, klargöra om det finns något i lagstiftning 

eller nationella riktlinjer som föranleder revideringar av den palliativa 

vårdens riktlinjer i Jönköpings län, lämna förslag på åtgärder för att 

förbättra den specialiserade palliativa vården i Jönköpings län så att 

medborgaren och anhöriga upplever en sammanhållen vård och omsorg. 

Fokus ska vara mer på medborgaren som har behov av palliativ vård och 

mindre på organisation.  

Utredningen är genomförd och en rapport har presenterats för 

uppdragsgivarna. I samband med ett seminarium 9 april 2021 enades 

uppdragsgivarna om att arbeta vidare med bland annat de förbättringar som 

utredaren föreslagit. 
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PKS rekommenderar Jönköpings läns kommuners socialnämnder eller 

motsvarande att anta och sträva efter ett genomförande av handlingsplan 

för den specialiserade palliativa vården. 

  

Pernilla Ekstrand 

  

Beslutet skickas till 

yvonne.linden.andersson@rjl.se 
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2021-10-14 

Uppdrag och handlingsplan specialiserad palliativ vård  

Bakgrund 

Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) och Nämnden för folkhälsa/sjukvård har 

gemensamt enats över att genomföra en utredning om den specialiserade palliativa 

vården i Jönköpings län. Utredningen har genomförts av Maj Rom SKR, Sveriges 

kommuner och regioner och presenterades i 2021-04-09. I samband med seminariet 

9 april 2021 enades uppdragsgivarna om att arbeta vidare med bl a de förbättringar 

som utredaren föreslagit. 

 

 

Fortsatt hantering 

Ett förslag på gemensam handlingsplan presenterades vid PKS 2021-06-03. Se 

bilaga 1 Specialiserad palliativ vård från 2021-05-25.  

 

PKS beslutade 2021-06-03 att ge länets socialchefer i uppdrag att utreda 

konsekvenserna ur ett ekonomiskt perspektiv vid införande av handlingsplan 

angående den specialiserade palliativa vården i Jönköpings län. Se bilaga 2 

”Sammanställning av svar med anledning av PKS uppdrag angående den 

specialiserade palliativa vården om de ekonomiska konsekvenser som utredningens 

förslag kan generera” 

 

Förslag till beslut: 

att lägga bilaga 2 ”Sammanställning av svar med anledning av PKS uppdrag 

angående den specialiserade palliativa vården om de ekonomiska konsekvenser 

som utredningens förslag kan generera” till handlingarna 

att PKS rekommendera Jönköpings läns kommuners socialnämnder eller 

motsvarande att anta och sträva efter ett genomförande av den handlingsplan för 

den specialiserade palliativa vården som redovisas i bilaga 1.  
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2021-05-25 

    Tjänsteskrivelse 

Specialiserad palliativ vård  

Bakgrund 

Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) och Nämnden för folkhälsa/sjukvård har 

gemensamt enats över att genomföra en utredning om den specialiserade palliativa 

vården i Jönköpings län. Utredningen har genomförts av Maj Rom SKR, Sveriges 

kommuner och regioner. 

 

Var man än bor eller vistas i länet ska samtliga länsinvånare med komplexa symtom 
eller vars livssituation medför särskilda behov, ha jämlik tillgång till palliativ vård 
dygnet runt. Att visa på möjliga vägar för en jämlik, effektiv palliativ vård är uppdraget 
för denna utredning. 
 
Utredningen ska  

 undersöka andra regioners och läns huvudmannaansvar för den specialiserade 
palliativa vården 

 klargöra om det finns något i lagstiftning eller nationella riktlinjer som föranleder 
revideringar av den palliativa vårdens riktlinjer i Jönköpings län 

 lämna förslag på åtgärder för att förbättra den specialiserade palliativa vården i 
Jönköpings län så att medborgaren och anhöriga upplever en sammanhållen 
vård och omsorg. 
 

Fokus ska vara mer på medborgaren som har behov av palliativ vård och mindre på 
organisation.  
 
Utredningen är genomförd och en rapport har presenterats för uppdragsgivarna. I 
samband med ett seminarium 9 april 2021 enades uppdragsgivarna om att arbeta 
vidare med bl a de förbättringar som utredaren föreslagit. 
 

Förslag till det fortsatta arbetet med att utveckla den specialiserade 
palliativa vården i Jönköpings län 
 

Satsa på att förbättra den allmänna palliativa vården 
All personal som arbetar med vård i livets slut har adekvat basutbildning  
Förbättra läkarmedverkan 
Effektiva arbetssätt 
Följsamhet till evidensbaserade vårdrutiner 
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Erbjud alla patienter en individuell plan 

Förtydliga kravet på individuell plan i uppdragen 

Följ upp att det finns planer av god kvalitet 

Ett teamarbete som behöver tränas 

Patient och närstående ska vara delaktiga 

Förbättra det gränsöverskridande samarbetet  

Skriv in ett avsnitt om gemensam utveckling av palliativ vård i den nya gemensamma 

planen för primärvården.  

Ge SSIH i uppdrag att initiera möten med sjukhuskliniker och vårdcentraler.  

Skapa kompletta multiprofessionella team i SSIH 

SSIH teamet ska ha tillgång till följande kompetenser förutom de som krävs av 

nationella riktlinjer (läkare, sjuksköterska och kurator): 

 Arbetsterapeut  

 Fysioterapeut 

 Dietist  

Fortsätt bredda SSIHs verksamhet 

Följ upp utvecklingen av vilka patientgrupper som erhåller SSIH  

Testa digitala möten för konsultationer 

Erbjud bra alternativ när tryggheten i hemmet brister 

Palliativa platser behövs både i SÄBO och på sjukhus. Målsättningen är att den 

palliativa vården sker i hemmet. Behövs en vårdplats utanför hemmet för att 

hemsituationen inte tillåter vård i hemmet så bör den ske på kommunal vårdplats 

nära hemmet. Särskilda vårdplatser för palliativ patienter inrättas på sjukhusen för att 

på ett bra sätt kunna ge de åtgärder som kräver sjukhusets resurser. Kriterier för att 

en kommunal korttidsplats respektive vårdplats på sjukhus ska kunna benämnas som 

palliativ plats tas fram.  

Uppföljning av var patienterna dör 

Bygg ut specialiserad palliativ vård jourtid 

Testa former för beredskap och distanskonsultationer för att hitta en optimal nivå som 

tillgodoser krav på effektivitet och patienternas behov av akuta bedömningar.  

Förbättra uppföljningen 

Förbättra rapporteringen i Svenska palliativregistret och efterfråga resultaten.  

Följ upp patientens och närståendes upplevelser 

Följ upp förekomsten av individuella planer 

Identifiera ett sätt att mäta kontinuitet och följ upp denna 

Övrigt  

Utredningen har haft sitt fokus på den specialiserade palliativa vården, allt i enlighet 

med vad uppdragsgivarna enades om att utreda. För att kunna ta de ytterligare 

stegen som krävs behövs även den allmänna palliativa vården finnas med i 

utvecklingsarbetet. 
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Förslag till beslut 

Jönköpings läns kommuner (PKS) och Nämnden för folkhälsa sjukvård beslutar att 

ge berörda verksamheter/ansvarsområden i uppdrag att genomföra det som ovan 

anges som inriktningsbeslut över det fortsatta utvecklingsarbetet inom den 

specialiserade palliativa vården. Under maj år 2022 ska PKS och Nämnden för 

folkhälsa/sjukvård erhålla information om hur ovanstående har genomförts i 

respektive organisationer, samt uppföljning på effekten av det genomförda 

utvecklingsarbetet. Det sker genom uppföljning av:  

 Förbättra allmänna palliativa vården 

 Gemensam plan för kompetensutveckling 

 Förekomst av Individuella planer för patienter inskrivna i palliativa vården 

 Uppföljning av var patienterna dör, förändring i andel 

 Tillgång till beredskap och distanskonsultationer för specialiserad palliativ 

vård, dygnet runt  

 Återinskrivningar på sjukhus de sista 30 dagarna i livet. 

 Tillgång till specialiserad palliativ vård dygnet runt i samverkan mellan 

SSIH och kommunen  

 Antal inskrivna i SSIH uppdelat på ålder  

 Antal inskrivna i SSIH uppdelat på diagnosgrupper: patienter som erhåller 

onkologisk behandling, behandling för kronisk lungsjukdom, hjärtsvikt och 

njursvikt.  

 Uppföljning av ingående professioner SSIH.  

 Täckningsgrad Svenska palliativregistret 

 Resultat kvalitetsindikatorer Svenska palliativregistret 

Utifrån uppföljningen synliggöra kvarstående gap mellan resultaten och målbilden att 

var man än bor eller vistas i länet ska samtliga länsinvånare med komplexa symtom 

eller vars livssituation medför särskilda behov, ha jämlik tillgång till palliativ vård 

dygnet runt. 

Ansvariga för denna återredovisning är chefen för kommunal utveckling och hälso- 

och sjukvårdsdirektören. 

 

Ann-Marie Nilsson  Rachel De Basso 

Ordförande PKS  Ordförande Nämnden folkhälsa/sjukvård 

 

Ola Götesson   Mats Bojestig 

Chef Kommunal utveckling Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Kommunal utveckling Jönköpings län 
Box 1024 
551 11 Jönköping 

kommunalutveckling@rjl.se 
 

 

 

Sammanställning av svar Handlingsplan angående 
den specialiserade palliativa vården.   

 

Sammanställning av svar med anledning av PKS 

uppdrag angående den specialiserade palliativa 

vården om de ekonomiska konsekvenser som 

utredningens förslag kan generera 

 

PKS beslutade 2021-06-03: 

att ge länets socialchefer i uppdrag att utreda konsekvenserna 

ur ett ekonomiskt perspektiv vid införande av handlingsplan 

angående den specialiserade palliativa vården i Jönköpings 

län. 

 

Sammanställning 

Undersköterskekompetens 

För att kunna bedriva en god palliativ vård i kommunen så 

krävs att en hög andel av förvaltningens vård och 

omsorgspersonal har undersköterskekompetens.  

 

Konsekvenser: Kostnaderna för verksamheten att utbilda ett 

vårdbiträde i verksamheten till undersköterska är ca 370tkr, i 

detta ingår löne- och utbildningskostnader. 

 

 

Basutbildning i allmän palliativ vård 

Flertalet kommuner har räknat på koncept på 3-8 timmar per 

anställd i den grupp som innefattas, omvårdnadspersonal inom 

särskilt och ordinärt boende samt legitimerad personal.  

Konsekvenser: Löne- och utbildningskostnader. Som exempel 

kan nämnas att kostnaderna för verksamheten att utbilda all 
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vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen i länets 

kommuner en heldag i palliativ vård blir cirka 3 mnkr. 

 

 

 

Palliativt konsultteam  

Flertalet kommuner ser utifrån utredningens formulering ett 

behov av förstärkning och utveckling av de palliativa 

konsultteam/eller motsvarande, som kommunerna redan har, 

för att kunna ge en jämlik palliativ vård i kommunen. 

Konsultteamet stöttar den ordinarie verksamheten. Dessa 

förstärkningar kan i några kommuner ske inom ramen för 

aktuell budgetram, andra ser behov av ekonomisk förstärkning. 

Dels i de kommuner där konsultteam inte finns samt beroende 

på om ambitionsnivån förutom dag, även tillgång till detta ska 

finnas kväll, natt och helg. 

 

Konsekvenser: Löne- och utbildningskostnader. Kostnaderna är 
svåra att uppskatta i nuläget. Utökning per åa specialistutbildad 
sjuksköterska cirka 700 tkr/år 

 

Specialistkompetens 

Sammanställningen visar behov av att fler utbildar sig till 

specialister inom området palliativ vård, detta gäller både 

undersköterskor och legitimerad personal. För sjuksköterskor 

finns flera möjligheter till specialistutbildning. När det gäller 

palliativ vård är det i första hand specialistsjuksköterske-

program i palliativ vård som är aktuell men även 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

distriktssköterska och specialistsjuksköterskeprogrammet - 

inriktning vård av äldre, ger en kompetens som är adekvat inom 

den palliativa vården.  För annan legitimerad personal, 

arbetsterapeut och fysioterapeut finns fristående 

högskolekurser. För undersköterska finns 

specialistundersköterskeutbildning med inriktning palliativ vård.  
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I flera kommuner ansvarar medarbetare med vidareutbildning i 

palliativ vård för att i sin tur stödja och utbilda de Palliativa 

ombud som finns i varje arbetsgrupp.  

Konsekvenser: Löne- och utbildningskostnader. Kostnaderna 

för verksamheten att specialist-utbilda en är cirka 530 tkr, detta 

avser lönekostnader. 

 

Löpande behov av utbildning 

Palliativ vård sker av kommunen i hemmet, i ordinärt eller 

särskilt boende alternativt på korttidsenhet. Detta innebär att 

det finns behov av kompetens inom palliativ vård under olika 

perioder i förvaltningarnas olika verksamheter. Till viss del löses 

detta genom det förstärkta palliativa teamet som har en 

specialistkompetens inom området, viket förmedlas i samband 

med varje individuellt patientärende där teamet är inkopplat. 

Det finns dock, och kommer finnas, behov av utbildning dels för 

det palliativa teamet för att de ska ha en fortsatt hög kompetens 

inom området, i form av påfyllande vidareutbildning. Dessutom 

finns löpnade behov av grundläggande utbildning i palliativ vård 

för de medarbetare som återkommande bedriver palliativ vård i 

sina verksamheter.  

 

Konsekvens: Att hålla en rimlig nivå här är förenat med 

kostnader. Flera kommuner exemplifierar med kostnaden för att 

utbilda all vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen en 

heldag i palliativ vård, för länets kommuner en summa på cirka 

3 mnkr.  

 

 

Palliativt vak 

Införandet av handlingsplanen kan medföra ett ökat behov och 

uppdrag för kommunen att utföra vak i livets slut då inriktningen 

handlar om att mer av den palliativa vården ska ske i hemmiljö. 

 

Konsekvens: Kostnaderna för varje dygn som vak utförs är 8,5 

tkr. Kostanden rör främst personer som avlider i ordinärt 

boende.  
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Palliativa korttidsplatser i kommunen 

Flertalet svar nämner inte behov av tillskapande av särskilda 

palliativa platser i kommunal regi. Ett par kommuner formulerar 

att det avgörs i relation till utvecklingen av SSIH:s uppdrag med 

ökad andel och antal inom fler diagnosgrupper, samt då 

medicinsk utrustning som ev tillkommer utifrån målgruppens 

behov. 

Konsekvens: Kostnader per plats enligt RS, 

räkenskapssammandrag. (KPB Kostnad per brukare)  

 

 

Sammanfattande reflektion  

Ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser är 

relaterade till i vilken utsträckning respektive huvudman 

genomför de åtagande som framgår i handlingsplanen. 

 

Då patient är inskriven i specialiserad palliativ vård, och vården 

utförs i hemmet eller på korttidsenhet så har regionens 

Specialiserad Sjukvård I Hemmet (SSIH) ansvar för den 

specialiserade palliativa vården, insatserna kan dock utföras av 

kommunen. I SSIH:s uppdrag ingår även utbildningsinsatser för 

kommunernas medarbetare. 

 

Vikten av aktuella och tydliga individuella planer samt 

tillgänglighet och kontinuitet av läkarkompetens via både 

vårdcentral och SSIH betonas.  
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INFORMATIONSÄRENDEN 

Datum 

2022-03-02 1 (1) 
  

 

   Till Socialnämnden 

 

 

 

Informationsärenden i samband med socialnämnden den 9 mars 2022 

I samband med nämndutskick bifogas en innehållsförteckning på de handlingar som ligger i den 

röda informationsmappen som cirkulerar under nämndsammanträdena. Om det finns handlingar 

som ledamöterna vill titta närmare på finns, dessa tillgängliga hos förvaltningsadministratören 

före och efter sammanträdet.  

 

 

Informationsmappen innehåller följande handlingar: 

 

1. Bris Region Väst 

 

2. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

- Protokoll daterat den 11 februari 2022 

 

3. Facklig Samverkan 

- Minnesanteckningar den 24 februari 2022 
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