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KOMMUNLEDNINGSKONTORET KLK 
Utredare 
Ani Aslan 

SOCIALNÄMNDEN 
2022-12-07 

Avtal med Palliativt kunskapscentrum 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att ingå avtal med Palliativt kunskapscentrum, Region 
Stockholm för anslutning till Palliativt kunskapscentrum från och med den 1 
januari 2023 samt att uppdra till socialchef att verkställa beslutet. 

Ärendet 

Många äldre personer vistas sin sista tid på vård- och omsorgsboende. Men 
allvarliga sjukdomar och död drabbar även yngre personer. Palliativ vård behöver 
därför kunna erbjudas överallt, när än behovet uppstår. 

Palliativt kunskapscentrum (PKC) inom Region Stockholm erbjuder utbildningar 
för olika målgrupper och verksamhetstyper om vård i livet slutskede. Syftet är att 
öka kunskapen om palliativ vård hos personalgrupper som möter människor i 
livets slutskede. När en kommun ansluter sig till PKC erbjuds kommunen även 
att delta i olika nätverk inom området samt ges tillgång till en digital 
kunskapsbank.  

För att möta behovet av kompetensförsörjning om vård i livets slutskede föreslås 
socialnämnden besluta om att ingå avtal med Palliativt kunskapscentrum från 
och med årsskiftet. Förslaget är i linje med socialnämndens verksamhetsplan 
2023 där det framgår att medarbetarnas kompetens gällande vård i livets 
slutskede ska höjas. Det föreslagna avtalet träder i kraft den 1 januari 2023 och 
gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. 

För nuvarande har 23 kommuner tecknat avtal med Region Stockholm om 
delfinansiering av verksamheten PKC. Täby kommun blir den 24:e kommunen 
som tecknar avtal med Region Stockholm. 
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Ekonomiska överväganden 

Region Stockholm och samtliga kommuner inom Stockholms län som är anslutna 
till PKC delar på kostnaderna för verksamheten. Region Stockholm står för 50 % 
av totalkostnaden, resterande 50 % fördelas mellan anslutna kommuner i 
förhållande till varje kommuns andel av den totala befolkningsmängden i länet.  

Kostnaderna för förslaget i tjänsteutlåtandet är 130 tkr för år 2023 vilket ryms 
inom socialnämndens budget. Den fasta årliga avgiften är föremål för 
indexuppräkning. 

Claes Lagergren 
Socialchef 

Marie Tid 
Avdelningschef 

Bilagor 

- Förslag på avtal mellan socialnämnden i Täby kommun och Palliativt 
kunskapscentrum i Region Stockholm, Avtal om delfinansiering av 
Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län.  

Expedieras 

Upphandlare Monica Carlsson 

Utredare Ani Aslan 
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