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Justeras Expedierats 

 

§ 13 Månadsuppföljning februari 

Diarienummer SN22/2 

Beslut 

Månadsuppföljningen läggs 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 

Äldreomsorg/Hälso- o sjukvård - 400 tkr 

Funktionshinderomsorg - 800 tkr  

Individ- o familjeomsorg + 800 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. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 14 Välfärdsbibliotek 

Diarienummer SN21/128 

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. 

Om ett välfärdsbibliotek ska inrättas av socialnämnden behöver resurser 

tillskjutas till socialnämnden eller omdisponeras inom budgetramen för år 

2023 och framåt. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 15 Specialiserad palliativ vård 

Diarienummer SN22/21 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta och sträva 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. 

PKS rekommenderar Jönköpings läns kommuners socialnämnder eller 

motsvarande att anta och sträva efter ett genomförande av handlingsplan 

för den specialiserade palliativa vården. 

_____ 

Beslutet skickas till 

yvonne.linden.andersson@rjl.se  
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§ 16 Delegationsärenden 

Beslut 

Delegationsärendena läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförandebeslut: 

Beslut om korttidsplats extern placering den 28 februari 2022 

AU-delegation: 

Protokoll 2022-02-02 § 3 

Protokoll 2022-02-16 § 4-5 

Delegationslistor individärenden: 

Nr: 7-11 

Övriga delegationsbeslut: 

Nr: 2 

_____  
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§ 17 Informationsärenden 

Beslut 

Informationsärendena läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

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 

  

Förvaltningen informerar om att EU har beslutat att aktivera 

massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett 

omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s 

medlemsstater. Habo kommun undersöker vilka bostäder och lokaler som 

finns i kommunen där människor kan bo tillfälligt.  

_____ 


