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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2015-10-20 VON 2015/00018 nr 1168 

Socialförvaltningens stab 

Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

Budget och mål 2016 

Förslag till beslut 

1. Vård-och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag

till budget och mål för 2016 och överlämnar detta till

kommunfullmäktige

Sammanfattning 

I fullmäktiges beslut i juni 2015 om rambudget beslutades om en rambudget 

för vård- och omsorgsnämnden om 210 070 tkr. I detta belopp ingick en 

återställning av tidigare reducerade tjänster inom äldreomsorgen. I det 

förslag som förvaltningen nu lägger fram 4 206 tkr som är en överföring 

från socialnämnden under förutsättning att fullmäktige fattar ett sådant 

beslut, vilket föreslagits av socialnämnden. Det handlar om vissa 

personalkostnader och vissa verksamheter inom LSS som rätteligen tillhör 

vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.   

Beslutsunderlag 

– Vård- och omsorgsnämndens budget och mål för 2016

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ärende 5



2015-10-26  

 

 

Budget och mål 2016 

Vård- och omsorgsnämnd 
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1 Uppdrag och ansvarsområde 

Vård- och omsorgsnämndens huvudsakliga ansvarsområde är att svara för den utförande 

delen av socialtjänstens verksamhet. Det innebär att nämnden ansvarar för driften av 

äldreboenden och boenden inom LSS (lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade). Man ansvar också för den kommunala hemtjänsten och är beställare 

av hemtjänst enligt LOV (lag om valfrihetssystem). I nämndens ansvarsområde ingår 

också boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning och daglig verksamhet 

i enlighet med LSS. 

I uppdraget ingår också ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser för personer på särskilt 

boende och vissa personer i eget boende. 

Kommunens korttidsboende för unga som tillhör personkretsen för LSS ligger också i 

nämndens ansvarsområde liksom insatser i form av personlig assistans. 

I nämndens ansvarsområde finns också myndighetsutövningen inom färdtjänst, LSS och 

biståndsbeslut enligt SoL 

2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål för perioden 2016-2018. Varje 

nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 

mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 

kommunfullmäktiges inriktningsmål nedan anges nämndens prioriterade mål och 

nyckelindikatorer. 

2.1 Attraktiva Håbo 

2.1.1 Öka det individuella förhållningssättet inom all vård och omsorg 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Andel brukarna med en individuell plan inom en 
månad från beslut om insats. 

   90 % 

Andel medarbetare som deltagit i 
fortbildningstillfällen på temat individuellt 
förhållningssätt. 

   80 % 

En lyckad implementering av ÄBIC    100% 

2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

2.2.1 Öka vårdens och omsorgens kvalitet och effektivitet genom att tillvarata 

ny teknik och kompetensutveckla medarbetarna. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Andel verksamhetsställen med trådlös 
uppkoppling. 

   100 % 

Antal utvärderade tekniska lösningar för tillsyn.    3 
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2.3 Hållbara Håbo 

2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

2.4.1 Öka det förebyggande och rehabiliterande arbetssättet inom all vård och 

omsorg. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Andelen upprättade vårdplaner för personer som 
har identifierade risker. 

   90 % 

Antalet fallskador på särskilt boende som leder till 
frakturer. 

   2 

Andel personer över 75 år och boende i ordinärt 
boende som vid första kontakten med vård och 
omsorg fått information om fallpreventiva åtgärder 
och erbjudas fallriskbedömning. 

   100 % 

3 Mått 

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer 

angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att 

ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas 

in i tre kategorier; 

 Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten. 

 Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara 

kopplade till aktiviteter eller interna processer. 

 Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det 

kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 

3.1 Produktion 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro < 14 dagar 
minska med 2% under året 

    5 

Antal tillbud     0 

Nöjd medarbetarindex Skala 1-10     8 

Antal icke verkställda beslut     0 

Beläggningsgrad, äldreomsorg     87,65 

Antal patienter hemsjukvård, rehab och 
demensteam 

    2 050 

Antal behandlingar av fotvård     2 800 

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen 
regi 

    200 

Antal brukare sysselsättning     30 

Antal utförda timmar inom hemtjänsten     72 000 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt     250 

Antal brukare som har trygghetslarm     280 

Antal brukare som har natt-tillsyn     50 
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Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Antal brukare i Dalängens dagverksamhet     18 

3.2 Verksamhetsresultat 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Andelen nöjda brukare inom äldreomsorgen     85 

Kontinuitet i hemtjänsten, mäts genom hur 
många olika personal i snitt en brukare har, 
som har minst 3 besök per dygn, haft under 2 
veckors mätperiod. Håbo bör ligga under 
snittet för landet. 

    15 

Andel utförd tid av beviljad tid i hemtjänsten     80 

Andelen nöjda brukare inom LSS     80 

4 Budgetförändringar till år 2016 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar för drift- och 

investeringsbudget för 2016, plan 2017-2018" där förändringar för år 2016 ingår. Vissa 

förändringar gjordes gentemot ursprungsförslaget. Nedan beskrivs i korthet beslutade 

förändringar från år 2016, samt eventuella senare ändringar från förvaltningen. 

4.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

Vård och omsorgsnämnden har fått utökning för att förbättra verksamheterna i följande 

punkter: 

Befolkningsförändringar -4 290 tkr 

Löne- och prisökning -3 182 tkr 

Särskilda satsningar 

 Utökning av daglig verksamhet 1 åa -400 tkr 

 Utökning sysselsättning inom psykiatrin 1 åa (inkl. OB) -450 tkr 

 Tilläggsavtal till TES nyckelfri hemtjänst -300 tkr 

 Förbättra infrastruktur -200 tkr 

 Rätt budget för köp av platser från Attendo -600 tkr 

 Ökade kostnader för hjälpmedel -400 tkr 

 Projekt digitalisering inom vård och omsorg -500 tkr 

 Nya forskningsrön om kost för äldre -350 tkr 

 Implementering av ÄBIC (Äldres behov i centrum), -250 tkr 

 Intern controller/systemansvarig 1,0 åa (finansieras 50 % av socialnämnd och 

50 % av vård och omsorgsnämnd) -335 tkr 

 Handdatorer (ipads/telefoner) till hemsjukvård och rehab -200 tkr 

 Tillskott -191 tkr 

 Summa -4 176 tkr 

Omprioriteringar 

 Minskning med 1,0 boendecoach +450 tkr 

 Effektivisering på grund av nyckelfri hemtjänst +200 tkr 



 

Vård- och omsorgsnämnd, Budget och mål 2016, plan 2017-2018 5(7) 

 Effektivisering på grund av digitalisering +200 tkr 

 Prishöjning mat 5 kronor per dygn +100 tkr 

 Summa +950 tkr 

Återställning av nedskärningar inom vård och omsorg -2 165 tkr, avdrag 191 tkr summa 

-1 974 tkr. 

Total ökning av ram för vård och omsorg -12 672 tkr till -210 070 tkr. 

4.2 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 

Vid utvärdering av uppdelningen av en gemensam nämnd till två (Socialnämnd och 

Vård och Omsorgsnämnd) från och med 2015 har det varit tydligt att ytterligare mindre 

justeringar bör göras av främst ansvarsområde för respektive nämnd. 

Allt inom LSS kommer vara samlat inom Vård och omsorgsnämnden. Viss 

personalkostnad (både kansli och handläggare) bör fördelas ytterligare mellan 

nämnderna. 

LSS att omföras från Socialnämnd till Vård och omsorgsnämnd: 

 Boende enligt LSS 1 570 tkr 

 Övriga insatser enligt LSS 1 634 tkr 

Totalt LSS 3 204 tkr  

Personalbudget att omföras från Socialnämnd till Vård och omsorgsnämnd är: 

 Förvaltningsövergripande 609 tkr 

 Missbrukarvård för vuxna 393 tkr 

Totalt personalbudget 1 002 tkr  

Budgetram för Vård och omsorgsnämnd innan överföring av ovanstående är -210 

070 tkr. Efter överföring är budgetram för Vård och omsorgsnämnd (-4 206 tkr) -214 

276 tkr. 

Sedan sommaren har det fattats ett antal nya biståndsbeslut för vuxna med rätt till 

boende enligt LSS. Detta har nämnden inte haft någon särskild budgetram för. Efter att 

Dalvägens LSS-boende öppnades i februari 2014 har LSS-boendebeslut kunnat 

verkställas i egen regi, nu kommer dock flera beslut att behöva verkställas externt, 

eftersom vi inte har fler platser. En omprioritering är gjord från verksamheterna 51112 

Köp av hemtjänst & 51131 Köp av särskilt boende till LSS-boende verksamhet 52220. 

Lagd budget förutsätter att ett par nya satellitlägenheter kan knytas till Dalvägens LSS-

boende under år 2016 totalt ökar ramen för verksamheten 52220 med 1 330 tkr. 

  

5 Drifts- och investeringsredovisning 

5.1 Driftsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Förändr 
budget 
15/16 

Not 

Vård-  och omsorgsnämnd -234 -317 -317 -317 0  

Nämndadministration -180 -189 -183 -188 5  

Förvaltningsövergripande 
verksamhet -4 642 -4 277 -4 978 -7 231 2 253 1 
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Tkr Bokslut 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Förändr 
budget 
15/16 

Not 

Anhörigstöd 0 -509 -509 -519 10  

Vård och omsorg för äldre -120 313 -134 043 -133 543 -141 490 7 947 2 

Personlig assistans -27 225 -30 791 -29 513 -30 680 1 167 3 

Boende enligt LSS -900 -1 112 -1 325 -4 336 3 011 4 

Övriga insatser enligt LSS -12 799 -14 069 -14 172 -16 016 1 844 5 

Färdtjänst -4 843 -5 271 -5 400 -5 535 135 6 

Förebyggande verksamhet äldre -850 -838 -838 -909 71  

Gemensam verksamhet vård och 
omsorg -6 764 -6 620 -6 620 -6 662 42  

Vård för vuxna 0 0 0 -393 393 7 

Totalt -178 750 -198 036 -197 398 -214 276 16 878  

1. Förvaltningsövergripande verksamhet +2 253 tkr 

Viss del av övergripande arbete har tidigare legat på socialnämndens kansli, den del 

som avser vård och omsorg förs härmed över till nämnden med 609 tkr. Övrig ökning är 

satsning inom alla delar som redovisas under punkten 4.1. 

2. Vård och omsorg för äldre +7 947 tkr 

Återföring av tidigare neddragningar inom äldreomsorg och en mängd satsningar som 

återfinns i punkt 4.1. Här har förvaltningen prioriterat om och minskat ramen med 

1 330 tkr som överförs till verksameht Boende enligt LSS. 

3. Personlig assistans +1 167 tkr 

Den stora personalstyrka som arbetar inom personlig assistans gör att ökningen i sin 

helhet avser lönehöjning för att kunna följa löneutvecklingen. 

4. Boende enligt LSS +3 011 tkr 

En verksamhet som socialnämnden haft ansvar för, överförs till vård och omsorg 

ramöverföring med 1 570 tkr. Verksamheten har även prioriterat om att öka denna ram 

med 1 330 tkr för att säkerställa att de boendebeslut som fattas kan utföras. 

5. Övriga insatser enligt LSS +1 844 tkr 

En verksamhet överförs från socialnämnden till vård och omsorgsnämnden, 

ramöverföring med 1 600 tkr. 

6. Färdtjänst +135 tkr 

Beräknas öka efter vad utfallet visar hittills under år 2015. 

7. Vård för vuxna +393 tkr 

Denna verksamhet har tidigare organisatoriskt varit på socialnämnden, omförs till vård 

och omsorg med ram 393 tkr. 

5.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 Not 

Möbler till Pomona restaurang och 
dagverksamhet 0 0 0 -350 1 
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Tkr Bokslut 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 Not 

Summa  0  -350  

1. Möbler till Pomona restaurang och dagverksamhet 

Möblerna i Pomonas restaurang är slitna och trasiga och har varit i bruk i närmare 25 år. 

Vad gäller dagverksamheten består möblemanget av ihopsamlade möbler som inte är 

funktionella i verksamheten. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
 Datum Vår beteckning 

 2015-10-14 VON 2015/00044 nr 1150 

Socialförvaltningen 
Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Raija Honkanen, avdelningschef 
0171-525 78 
raija.honkanen@habo.se 

 

Team för trygg hemgång vid utskrivning från slutenvård  

Förslag till beslut: 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner arbetsmodellen för team för trygg 

hemgång. 

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att starta teamet 1:a 

kvartalet 2016 enligt arbetsmodellen 

Sammanfattning 

Håbo kommun har för avsikt att ansöka om stimulanspengar för år 2016 avseende 

ökad bemanning inom äldreomsorgen, bidagets storlek är 2,4 mkr för helåret 2016. 

Stimulansmedlen är öronmärkta för personalkostnader som utför stöd och 

omvårdnad inom äldreomsorgen. Varje kommun ska efteråt återrapportera till 

Socialstyrelsen hur medlen har använts. Förvaltningen föreslår att pengarna skall 

användas till ett team som arbetar nära brukare som skrivits ut från sjukhuset och 

har rätt till insatser enligt Socialtjänstlagen och att föreligger behov av insatser från 

flera olika yrkeskategorier. Teamet kallas nedan för team för trygg hemgång.  

Bakgrund 

Håbo kommun ansökte och fick för sista halvåret år 2015 stimulansmedelel på 

1,2 mkr. Håbo kommun kan och har för avsikt att fortsatt ansöka om stimulans-

medlen för år 2016. Bidragets storlek för år 2016 är 2,4 mkr. Medlen är avsedda 

för att öka bemanning inom äldreomsorgen i syfte att öka kontinuitet, trygghet 

och kvalitet för den enskilde. Kommunen är huvudman och enskilda utförare kan 

ansöka om medlen via kommunen. Kommunen avgör hur stimulansmedlen 

disponeras. 

Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader för personal som 

arbetar nära den enskilde. Medlen bör användas för yrkesgrupper inom det dagliga 

omvårdnadsarbetet såsom vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbets- 

och fysioterapeuter, dietister samt arbetsledare på verksamhetsnivå. 

Förslag till arbetsmodell för team för trygg hemgång 

Antalet äldre med kroniska somatiska sjukdomar och äldre med olika demens-

sjukdomar ökar i Håbo kommun. Detta i kombination med att antal vårdplatser 

inom Landstinget minskar ökar behovet av omfattande omvårdnadsinsatser från 

hemtjänst, hemsjukvård, rehab. Även behovet av korttidsplatser och platser inom 

särskilt boende för äldre ökar stadigt. 

För att kunna möta de ökade behoven för den äldre befolkningen i Håbo är planen 

att starta ett unikt teamarbete som kombinerar alla yrkeskategorier till en samman-

flätad vårdkedja som skapar trygghet och kontinuitet för äldre som skrivits ut från 

sjukhuset till ordinärt boende. Teamet skall utgå ifrån korttidsboendet på Pomona 

och därmed även satsa intensivt på träning och andra insatser för de personer som 

har ett tillfälligt behov av korttidsboende.  

Ärende 6



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-10-14 VON 2015/00044 nr  

 

Det är vetenskapligt bevisat att rehabilitering och andra insatser som sätts in så 

tidigt som möjligt i hemmiljö ökar tryggheten och hälsan för den äldre. Den 

enskildes förmåga att klara sig själv och bli oberoende går snabbare och smidigare 

om hemgången från sjukhuset är välplanerad och välorganiserad. Det finns 

erfarenhet dokumenterade från andra kommuner som har har så kallade 

hemtagningsteam exempelvis från Östersund, att kommunens kostnader för 

korttidsplatser och särskilda boendeplatser minskar på sikt  

Kostnader helårseffekt 

Sjuksköterska 100% 700 tkr 

Arbetsterapeut 25 % och sjukgymnast 75 % 650 tkr 

Omvårdnadspersonal i teamet 2 x 100% 1050 tkr 

Kostnaderna är inklusive vikariekostnader 

Arbetssätt för trygg hemgång: 

 Hemtagningsteamet ansvarar för vårdplaneringarna i samarbete med 

biståndsbedömare. 

 Efter hemgång ges maximalt med insatser 2-3 veckor  

 Teamet består av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och 

undersköterskor. Nära samarbete krävs med biståndshandläggare, hemtjänst, 

hemsjukvård, rehab, anhörigstöd och demensteam.  

 Teamet leds och alla insatser koordineras av en sjuksköterska som är 

omvårdnadsansvarig under den intensiva tiden både hemma i ordinärt boende 

eller när man vistas på korttidsboende 

 Teamet tillhör organisatoriskt enheten för hemsjukvård, rehab, demensteam 

och fotvård. 

 Insatser som teamet utför belastar inte ersättningssystemet för hemtjänst. 

 Teamet är konkurrensneutralt och arbetar för alla oavsett utförare. 

 Allt kring brukaren kartläggs för att öka tryggheten i hemmet. 

Aktivitetsförmåga, omvårdnadsbehov, riskbedömningar för fall, undernäring 

och tryckskada, bostadsanpassning, hjälpmedel, läkemedel och läkarkontakter. 

 Efter ca 2 veckor görs en vårdplanering med koordinator, biståndsbedömare 

och patient/närstående för planering av vidare insatser. Koordinatorn har då 

inhämtat information från övriga yrkeskategorier. 

 Gemensamt och tydligt arbetssätt för teamet som kan appliceras i andra 

teamkonstellationer vid behov. 

 Den nya rollen som koordinator i teamet och en arbetsbeskrivning behövs tas 

fram. 

 Samma koordinator ansvarar för korttidsplatserna på Pomona. Samma 

arbetssätt även där. Målinriktade insatser från teamet: Bedömning av 

omvårdnadsbehov, och/eller omfattande rehabiliterings/hjälpmedelsinsatser 

för att korta vårdtiden och trygga hemgången från korttids till ordinärt boende. 
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 Datum Vår beteckning 
 2015-10-14 VON 2015/00044 nr  

 

 Rehabpersonal och/eller demensteamet arbetar aktivt sida vid sida med 

omvårdnadspersonalen både på korttidsavdelning och i hemmet för att hitta 

det bästa arbetssättet helt och hållet utifrån brukarens behov. 

Förslag till anslutningskriterier: 

 Den som efter sjukhusvistelse behöver insatser från flera olika professioner 

inklusive omvårdnadspersonal. 

 Den som känner sig trygg med att teamets insatser är tillräckliga 

 Den som bedöms ha potential att förbättra sin aktivitetsförmåga/ 

funktionsförmåga och/eller livskvalité och/eller bli mindre beroende av 

kommunala insatser under den period hemtagningsteamet är aktivt. 

 De som själva väljer bort andra alternativ även om man bedöms ha behov av 

korttidsplats och erbjudits det. 

De som inte är aktuella: 

 De som skrivs ut från slutenvården med oförändrade vårdbehov 

 Då man har behov av insatser från endast en profession 

 Då behovet bara är serviceinsatser 

 Då oro eller kognitiv svikt är så dominerande att det inte bedöms realistiskt att 

patienten klarar återgång till ordinärt boende. 

Tidsplan 

Anställa personalen i början av december år 2015 därefter introduktion för att vara 

klart för uppstart efter årskifte 2015/2016. 

Arbetsmodellen för teamet kommer att påverka kundvalsvillkoren som kommer 

att revideras. 

_________ 

Beslut skickas till 

Avdelningschef för stöd till vuxna 

Enhetschef, hemtjänst 

Enhetschef, hemsjukvård 

Enhetschef, rehab 

Rindlags Hemtjänst & Service AB, privat hemtjänst 

Grannvård Sverige AB, privat hemtjänst 

 



 
 
 
 

 
 

Postadress Telefonväxel E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 
103 33 Stockholm 08-405 10 00    

Besöksadress Telefax  
Fredsgatan 8 08-723 11 91  

 

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en 
ökad bemanning inom äldreomsorgen 
2 bilagor 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel 
och löpande följa upp den tillfälliga satsningen på en ökad bemanning 
inom äldreomsorgen under åren 2015–2018. 
 
I Socialstyrelsens uppdrag ingår att för 1 juli–31 december 2015 fördela 
995 000 000 kronor till en ökad bemanning av äldreomsorgen. Fördel-
ning av medel ska ske utifrån den fördelningsnyckel som anges i bilaga 1. 
Socialstyrelsen ska vid genomförandet av sitt uppdrag följa de villkor 
som anges i bilaga 2.  
 
Socialstyrelsen får för uppdraget använda högst 5 000 000 kronor under 
2015 till kostnader för att fördela medel, administrera, och följa upp 
satsningen. Socialstyrelsen ska i utformningen av systemet för uppfölj-
ning av satsningen samråda med Regeringskansliet (Socialdepartementet) 
och Sveriges Kommuner och Landsting. 
 
Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, 
anslagsposten 5 Ökad bemanning.  
 
Socialstyrelsen ska varje år under åren 2016–2019 rapportera till 
Regeringskansliet (Socialdepartementet). Rapporten ska lämnas senast 
den 1 november och hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 
Närmare villkor för redovisningen framgår av bilaga 2. 

Ärendet 

Regeringen anser att äldre kvinnor och män ska ha tillgång till en 
likvärdig och jämlik äldreomsorg av hög kvalitet oavsett kön, etnisk 
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bakgrund och var de bor. Det är en grundläggande förutsättning för den 
svenska äldreomsorgen. De demografiska förändringar som Sverige nu 
möter innebär ett stadigt ökande tryck på äldreomsorgen. Det är därför 
viktigt att arbeta för att skapa en långsiktig och stabil grund för 
äldrepolitiken att bygga vidare på. 
 
Äldreomsorg är en personalintensiv verksamhet där lönekostnaderna 
uppgår till 80 procent av den totala kostnaden för äldreomsorgen. För att 
påverka kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen utgör tillgången till 
personal en central faktor. Regeringen fortsätter därför att prioritera en 
ökad bemanning i äldreomsorgen i syfte att skapa ökad trygghet och 
kvalitet för den enskilde inom äldreomsorgen. 
  
En ökad bemanning kan skapa utrymme för personalen att tillbringa mer 
tid med den enskilde, men också ge större möjligheter för personalen att 
gemensamt utveckla verksamheten. 
 
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utformat ett förslag till 
stimulanssatsning för en ökad bemanning inom äldreomsorgen samt en 
modell för fördelning av stimulansbidrag avseende 2015–2018 
(S2015/3132/FST). Förslagen har utgjort utgångspunkt till de särskilda 
villkor som framgår av bilaga 2 samt den fördelningsnyckel som framgår 
av bilaga 1 till beslutet. Fördelningsnyckeln är framtagen och baserad på 
standardkostnaden för äldreomsorg. 
 
Av Socialstyrelsens rapport framgår att uppföljningssystemet kommer 
att utformas närmare under hösten 2015.  
 
Under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser 
regeringen att till bemanningssatsningen avsätta totalt  
7 miljarder kronor, varav 2 miljarder kronor årligen under åren  
2016–2018. 
 
På regeringens vägnar 
 
 
Åsa Regnér 
    Monica Malmqvist 
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Fördelning av stimulansmedel till kommunerna  
 
Kommun Andel i %  Andel i kronor 
Botkyrka 0,0055 5476234,55 
Danderyd 0,0041 4078292,18 
Ekerö 0,0020 1966184,01 
Haninge 0,0057 5638553,94 
Huddinge 0,0071 7061864,01 
Järfälla 0,0063 6296785,00 
Lidingö 0,0058 5817401,08 
Nacka 0,0083 8261187,80 
Norrtälje 0,0074 7338520,28 
Nykvarn 0,0006 589112,08 
Nynäshamn 0,0027 2665390,41 
Salem 0,0012 1198972,99 
Sigtuna 0,0032 3182747,64 
Sollentuna 0,0060 5997856,14 
Solna 0,0078 7787121,08 
Stockholm 0,0883 87847112,68 
Sundbyberg 0,0039 3835471,49 
Södertälje 0,0079 7830669,76 
Tyresö 0,0036 3535480,87 
Täby 0,0069 6836545,37 
Upplands Väsby 0,0033 3282503,38 
Upplands-Bro 0,0018 1767792,92 
Vallentuna 0,0023 2271735,98 
Vaxholm 0,0010 1012334,47 
Värmdö 0,0029 2927038,45 
Österåker 0,0031 3110728,88 
Enköping 0,0042 4162424,48 
Heby 0,0016 1639201,16 
Håbo 0,0012 1213922,53 
Knivsta 0,0010 955809,32 
Tierp 0,0025 2521011,31 
Uppsala 0,0166 16562708,77 
Älvkarleby 0,0011 1085770,61 
Östhammar 0,0026 2565836,25 
Eskilstuna 0,0100 9927651,46 
Flen 0,0020 2009121,72 
Gnesta 0,0010 1029109,15 
Katrineholm 0,0040 3980936,06 
Nyköping 0,0061 6111751,23 

lena.fertig
Markering
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regeringsbeslut 
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Särskilda villkor för genomförande av bemanningssatsningen  
 

Villkor för kommunernas medelsanvändning: 

Varje kommun får i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares verksamhet, 
rekvirera medel upp till det belopp som framräknats med stöd av fördelningsnyckeln, se 
bilaga 1 till beslutet. Rekvisition av medel avseende 2015 ska ske till Socialstyrelsen senast 
den 31 oktober 2015. 

Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader som genererats fr.o.m.  
den 1 juli 2015 t.o.m. den 31 december 2015. Med personalkostnader avses lön, 
lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avtalspensioner. 

Personalkostnaderna får endast avse kostnader för personal som utför stöd och 
omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. 
Personalkostnaderna får endast avse de personalkategorier som arbetar nära de äldre, 
exempelvis vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare på verksamhetsnivå. 

För de stimulansmedel som inte används eller som inte används i enlighet med villkoren 
gäller att dessa ska återbetalas till Socialstyrelsen. Återbetalning ska ske senast den 31 maj 
2016. 

Kommunerna ansvarar för att informera enskilda utförare om möjligheten att ta del av 
stimulansmedlen.  

Förutom de villkor som gäller för användande av stimulansmedlen bör även följande 
rekommendationer beaktas. 

För att utföra socialtjänstens uppgifter ska det enligt socialtjänstlagen finnas personal 
med lämplig utbildning och erfarenhet. Det är därför angeläget att kommunerna så långt 
möjligt rekryterar personal med relevant kompetens. Den personal som rekryteras bör ha 
adekvat utbildning. Eventuell anställning av oerfaren personal bör kombineras med 
erbjudande av introduktion, handledning och utbildningsplaner för att säkerställa att 
personalrekryteringen står i relation till kvalitets- och kompetenskravet i 
socialtjänstlagen. 

Villkor för kommunernas redovisning 

Varje kommun ska till Socialstyrelsen redovisa hur stimulansmedlen använts. Eventuella 
avvikelser från de rekommendationer och allmänna råd som Socialstyrelsen ställer upp ska 
motiveras av kommunerna vid redovisningen. 

Av redovisningen ska framgå vilka personalkategorier som kommunen i egenskap av 
huvudman för sin och enskilda utförares verksamhet anställt och hur många 
årsarbetskrafter inom respektive personalkategori som stimulansmedlen finansierat. 
Redovisningen ska vara uppdelad på kön. 



Villkor för Socialstyrelsens uppföljning 

Socialstyrelsen ska årligen följa upp och redovisa hur kommunerna använt 
stimulansmedlen. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) 
senast den 1 november 2016, 2017 och 2018. Senast den 1 november 2019 ska 
Socialstyrelsen lämna en slutredovisning. 

I uppföljningen ingår att analysera och bedöma resultatet av satsningen på en ökad 
bemanning inom äldreomsorgen. Uppföljningen ska bedöma såväl kvantitativa som 
kvalitativa effekter samt konsekvenserna av satsningen i förhållande till kommunernas 
bemanning. Uppföljningen ska ge en nationell bild.  

Av uppföljningen ska framgå hur mycket medel som rekvirerats och använts av varje 
kommun. 

I uppföljningen ingår även att så långt möjligt ta fram relevanta uppgifter och statistik 
kring personalsituationen i äldreomsorgen vad gäller särskilda boenden och 
hemtjänstverksamheter. Bland annat ska det framgå hur många årsarbetskrafter som 
satsningen finansierat fördelat på personalkategorier och kön. Uppgifter ska så långt 
möjligt även redovisa omsättning av personal samt omsorgspersonal med eller utan 
adekvat utbildning.  

I uppföljningen ingår även att undersöka effekten av satsningen på kvaliteten i 
äldreomsorgen utifrån de äldres och personalens perspektiv. Bland annat ska de äldres 
uppfattning vad gäller personalens tillgänglighet, bemötande och tillit (trygghet) följas 
upp. I uppföljningen ingår också att undersöka den upplevda effekten av satsningen bland 
personalen.  

För arbetet generellt gäller att uppgifter, statistik och effekter ska analyseras utifrån 
eventuella könsmönster. 
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Ändring i Riktlinjen för färdtjänst och riksfärdtjänst rörande färd-
tjänst i annan kommun 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna föreslagen ändring i 

riktlinjen för färdtjänst och riksfärdtjänst rörande färdtjänst i annan 

kommun.  

Sammanfattning 

Den enskildes rätt till färdtjänst regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst. Lagen 

slår fast att en kommun får anordna färdtjänst för sina kommuninvånare även i 

andra kommuner. Håbo kommuns nuvarande riktlinjer möjliggör för den 

enskilde färdtjänstresenären att utan särskilt tillstånd, tio gånger per år, få 

ersättning av kommunen i efterhand för taxiresor som genomförts på annan ort. 

Den enskilde betalar dock den egenavgift som gäller för färdtjänst i den 

aktuella kommunen.  

Ärendet 

Förvaltningen har tagit del av exempel från andra kommuner där 

färdtjänstresenären får ett betalningsåtagande från kommunen att visa upp vid 

resa i annan kommun. Betalningsåtagandet innebär att färdtjänstföretaget 

fakturerar kommunen så att resenären inte behöver lägga ut mer än den aktuella 

egenavgiften. 

Förvaltningen föreslår att nuvarande riktlinjen ändras så att kommunen i 

samband med beslut om färdtjänst även fattar beslut om sådant 

betalningsåtagande. Antalet resor föreslås fortfarande vara 10 stycken. 

Tidigare textlydelse – Betalning av egenavgift vid resa i annan kommun längre 

än sex (6) mil utanför kommungränsen 

Resenären betalar samma avgift som färdtjänstresenär betalar i 

besökskommunen. Det innebär att resenären vid uppvisande av kvitto 

återbetalas det som överstiger 25 % av taxameterbeloppet. Om egenavgift 

inte erläggs vid resan faktureras resenären enligt Håbo kommuns 

avgiftsregler. 

Ny textlydelse, sid 5 Betalning av egenavgift vid resa i annan kommun: 

Vid beslut om färdtjänst fattas även beslut om betalningsåtagande för 

Håbo kommun gentemot trafikföretagen. Färdtjänstresenären behöver då 

till chauffören enbart betala den egenavgift som gäller i den aktuella 

kommunen. Betalningsåtagandet gäller för maximalt 10 resor per år. 

Om egenavgift inte erläggs vid resan faktureras resenären enligt Håbo 

kommuns avgiftsregler. 

Ärende 7



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-10-16 VON 2015/00045 nr  

 

Uppföljning 

Riktlinjen med den föreslagna ändringen gäller från beslutsdatum och max (4) 

fyra år om ingen ändring görs före det. 

Beslutsunderlag 

– Riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst, 2015-10-12, nr VON 2015.1153.  

__________ 

Beslut skickas till 

Avdelningschef för Stöd till vuxna 

 

 

……………………………..…… ……………………………… 

Catrin Josephson, avdelningschef Thomas Brandell, socialchef 



 

 

 

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 RIKTLINJER 

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-11-03 § XX 

Riktlinjerna gäller som längst fram till 2019-11-03 

Dokumentägare: Avdelningschef Catrin Josephson 
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Riktlinjer inom färdtjänst för boende i Håbo kommun 

Regler avseende tillståndsgivning för färdtjänst 

Inledning 

Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken. Avsikten är 

att den allmänna kollektivtrafiken ska göras mer tillgänglig för alla och därmed ska 

behovet av färdtjänst minska. 

Behov av färdtjänst utreds enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och den rättspraxis som 

utvecklats inom området. Villkoren för tillståndsgivningen är till stor del styrd av 

lagstiftningen. Håbo kommuns generella regler utgör därför främst ett komplement till 

lagen och förtydligar vissa områden samt anger lokala förutsättningar. Syftet är att uppnå 

kommunal likställighet och att ge stöd i handläggningen av ansökningar om färdtjänst.  

Handläggningen regleras av Lag om färdtjänst och Förvaltningslagen. Personalen lyder 

under bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.  

Tillstånd till färdtjänst 

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om 

tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd, eller, om kommunens 

uppgifter enligt denna lag överlåtits till trafikhuvudmannen i länet, av trafikhuvudmannen 

(tillståndsgivaren). (Lag (1997:736) om färdtjänst, 6 §). 

• Ansökan om färdtjänst prövas av behörig tjänsteman enligt delegation. 

• Den som söker färdtjänst måste vara folkbokförd i Håbo kommun för att utredning om 

färdtjänst ska kunna inledas.  

• Alla prövningar av ansökningar utgår från den sökandes individuella situation.  

• Beslut meddelas den enskilde skriftligt. 

• Beslut som innebär avslag/delavslag kan överklagas och skriftlig anvisning för detta 

medföljer det skriftliga beslutet. 

Ansökan 

Ansökan om färdtjänst ska göras på fastställt formulär. Om det finns svårigheter i 

bedömningen kan läkarutlåtande begäras in. Det är den sökandes ansvar att själv 

inkomma med läkarutlåtande. Läkarutlåtande i sig berättigar inte till färdtjänst utan 

utgör endast del i ett beslutsunderlag. Efter att ansökan om färdtjänst inkommit utreder 

behörig tjänsteman förutsättningarna för rätt till färdtjänst genom personligt besök 

eller i undantagsfall genom telefonkontakt. Med undantagsfall avses då personligt 

besök inte kan genomföras t ex vistelse på vårdinrättning. 

”Tillstånd till färdtjänst ska meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som 

inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller 

att resa med allmänna kommunikationer.  

Om sökanden är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande 

ålder utan funktionshinder. 
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Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det 

allmänna” (Lag (1997:736) om färdtjänst, 7 §).  

Funktionshindrets varaktighet 

• Funktionshindret bör ha en varaktighet som överstiger tre månader. Funktionshindrets 

varaktighet ska vid begäran styrkas av utlåtande från sakkunnig person som har 

kännedom om sökandens funktionshinder, t ex läkare eller sjukgymnast.  

Svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 
kommunikationer 

• Svårigheterna att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik 

bedöms på den sökandes funktionshinder. Svårigheterna ska vid begäran styrkas av 

utlåtande från sakkunnig person.    

• Om svårigheterna att resa beror på annat än sökandens funktionshinder, t ex att de 

allmänna kommunikationerna är dåligt utbyggda, kan inte färdtjänst beviljas.  

• Färdtjänst kan beviljas från hemmet till busshållplats då funktionshindret medför att 

man inte kan förflytta sig denna sträcka på egen hand. 

• Om ansökan avser en förlängning av tidigare färdtjänsttillstånd beaktas eventuella 

förändringar i resenärens funktionshinder, i lagar och regler samt i den allmänna 

kollektivtrafiken.  

Barn  

• Barn under 18 år kan beviljas färdtjänst om barnet på grund av funktionshinder inte kan 

göra sådana resor som jämnåriga normalt kan göra.  

• Mindre barn beviljas färdtjänst om de till följd av sitt funktionshinder inte kan resa med 

allmänna kommunikationer tillsammans med en vuxen.  

Transporter som bekostas av det allmänna 

• För den som beviljas färdtjänst gäller att tillståndet inte får användas för resor som 

bekostas av det allmänna på annat sätt.  

• Exempel på sådana resor som bekostas av det allmänna är: sjukresor, resor till och från 

daglig verksamhet som bedrivs med stöd av LSS, skolskjuts och resor som är en del av 

annan verksamhet, t ex studieresor inom skolan.  

• Färdtjänst får inte användas för resor i tjänsten eftersom arbetsgivaren bör svara för 

dessa resor.  

Ledsagare 

Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna, ska 

tillståndet gälla även ledsagaren (Lag (1997:736) om färdtjänst, 6 §). 

• Ledsagare beviljas endast om den färdtjänstberättigade är i behov av annan persons 

hjälp under själva resan. 

• En ledsagare ska kunna ge den service och det stöd som behövs för att resan ska kunna 

genomföras. Det medför att den som själv är beviljad färdtjänst inte kan vara ledsagare. 

 

Om sökanden inte uppfyller kriterierna enligt lag om färdtjänst för att vara berättigad till 

ledsagare men upplever sig vara i behov av ledsagare för att genomföra resan kan särskild 

ansökan göras. Ansökan kan göras enligt Socialtjänstlagen eller Lag om stöd och service 
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till vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan ställs till kommunens biståndsbedömare som 

utreder den enskildes behov och beslutar enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.  

Föreskrifter och villkor 

Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. 

I Håbo Kommun är antalet färdtjänstresor obegränsade.  

Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt förenas med villkor (Lag 

(1997:736) om färdtjänst, 9 §). 

Tillståndets tidsbegränsning 

• Tillstånd till färdtjänst ges normalt för viss tid. Tidsbegränsningen kan vara som kortast 

tre månader och som längst sju år. Resenärens förväntade färdtjänstbehov samt 

funktionshindrets varaktighet och svårighetsgrad avgör tillståndets tidsbegränsning.  

• Om resenären inte tidigare varit beviljad färdtjänst ges tillstånd för högst ett år. 

• Tillstånd som gäller tillsvidare kan ges till resenär som bedöms ha ett omfattande och 

bestående funktionshinder vilket alltid kommer att medföra behov av särskilt 

anordnade transporter på samtliga ressträckor inom länet oavsett utvecklingen inom 

den allmänna kollektivtrafiken.  

• Tillstånd som gäller tills vidare kan ges även vid första beslutet i det fall resenären är 

äldre än 80 år och kriterierna för tillsvidaretillstånd är uppfyllda.   
Individuella föreskrifter och villkor 

Färdtjänsttillståndet kan i övrigt förenas med individuella föreskrifter och villkor som 

anger speciella förutsättningar, till exempel: 

• Speciellt anpassat fordon såsom specialfordon, möjlighet till liggande transport eller 

resa i allergisanerat fordon.  

• Särskild sittplats i fordonet. 

• Extra utrymme i fordonet. 

• Undantag från samåkning. 

• Tillståndet gäller del av året, t ex vintertid. Vintertid definieras normalt som 1 oktober - 

30 april.  

 

Behov av individuella anpassningar av färdtjänstresan ska vid begäran styrkas av utlåtande 

från sakkunnig person. 

Resor till annan kommun, i andra kommuner eller mellan andra kommuner 

”Varje kommun ansvarar, gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst av god kvalitet 

anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en 

annan kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i 

eller mellan andra kommuner (Lag (1997:736) om färdtjänst, 3 §). 

För boende i Håbo kommun gäller ett färdtjänsttillstånd automatiskt även för resor upp till 

6 mil (60 kilometer) utanför kommungränsen. Detta enligt beslut av socialnämnden. 
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Resor längre utanför Håbo kommun kan till viss del ske inom ramen för tillståndet: 

• i samband med vistelse i en annan kommun för resa inom den kommunen eller mellan 

kommuner om sträckan inte överstiger tre mil. Resenär har rätt att beställa tio 

engångsbiljetter för resa utanför Håbo kommun per år.  

 

Resor till inte angränsande kommun kan efter individuell prövning beviljas, trots att 

resmålet är längre utanför kommungränsen än sex mil: 

• för resor till och från arbete eller högskolestudier om de ligger inom normalt 

pendlingsavstånd.  

 

Vid sådana resor utreds resenärens möjlighet att använda de allmänna kommunikationerna 

på del av sträckan.  

Resor inom eller mellan andra kommuner med en omfattning av fler resor än tio per år 

beviljas efter individuell prövning 

För resor till och från stationer och flygplatser i samband med egen resa med allmänna 

kommunikationer. Om resan görs mellan andra kommuner gäller att sträckan inte får 

överstiga tre mil.  

• för resor som är av särskilda skäl. Exempel på särskilda skäl är resor som måste göras 

med speciellt anpassat fordon. 

Avgifter för färdtjänst 

För resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift enligt grunder som bestäms 

enligt 11 § (Lag 1997:736 om färdtjänst 10 §) 

Är en kommun tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna av kommunen. (Lag 

1997:736 om färdtjänst, 11 §) 

Betalning av egenavgift i Håbo kommun och sex (6) mil utanför kommungränsen 

Egenavgift för resor med färdtjänst betalas kontant till chauffören i samband med resan. 

Undantaget är arbets- och studieresor som alltid betalas via faktura, se nedan. 

Egenavgiften är 35 % 
1
 av taxameterbeloppet, dock lägst 35 kronor, upp till ett 

taxameterbelopp av 420 kronor. Om taxameterbeloppet överstiger 420 kronor är den högsta 

avgiften 105 kronor per resa. 

För resenär under 26 år och studerande som innehar Centrala Studiestödsnämndens 

rabattkort eller Sveriges Förenade Studentkårers studentkort är egenavgiften också 25 % av 

taxameterbeloppet, dock lägst 35 kronor, upp till ett taxameterbelopp av 292 kronor. Om 

taxameterbeloppet överstiger 292 kronor är den högsta avgiften 73 kronor per resa. 

Egenavgiften för resa med specialfordon är densamma som för resa med vanlig taxi.  

                                                 

1
 Egenavgiften enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige, KF § 5, 2013-03-25 
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Betalning av egenavgift vid resa i annan kommun  

Vid beslut om färdtjänst fattas även beslut om betalningsåtagande för Håbo kommun 

gentemot trafikföretagen. Färdtjänstresenären behöver då till chauffören enbart betala den 

egenavgift som gäller i den aktuella kommunen. Betalningsåtagandet gäller för maximalt 

10 resor per år. Om egenavgift inte erläggs vid resan faktureras resenären enligt Håbo 

kommuns avgiftsregler. 

Reducering av egenavgift 

Reducering av avgift medges för resor till arbete och studier enligt följande: 

• Arbetet ska vara ett yrkesarbete, det vill säga en anställning eller ett eget företag ur 

vilket resenären hämtar sin lön. Tillstånd gäller för två resor per arbetsdag, till och från 

arbetet. 

• Studier ska ske inom skolform som ger rätt att erhålla studiemedel från CSN. 

Studieresekort gäller för två resor per studiedag samt för studerande på universitet även 

för resor mellan institutioner under studiedag. 

• Om resorna till arbete eller studier på något annat sätt bekostas av det allmänna medges 

inte reducering av egenavgift. 

• Reducering av egenavgift beviljas för maximalt ett år i taget. 

• Egenavgiften motsvarar kostnad för månadskort inom kollektivtrafiken i det aktuella 

reseområdet.  

Transportregler för färdtjänst 

Allmänna villkor 

Färdtjänsttillståndet är personligt och gäller för resa inom sex (6) mils radie från 

kommungränsen. Avståndet medför möjlighet för den enskilde att kunna resa till 

närliggande tätorter.  

Tillståndet gäller även  

• i samband med vistelse i en annan kommun för resa i den kommunen eller mellan 

kommuner om sträckan inte överstiger tre mil. Resenär har rätt att beställa tio 

engångsbiljetter för resa utanför Håbo kommun per år.  

Samordning 

Färdtjänstresor ska i möjligaste mån samordnas så att flera personer kan komma att åka i 

samma fordon och hämtas och lämnas vid olika adresser. Detta innebär att resvägen kan bli 

längre och resan kan tidigare eller senareläggas med upp till 30 minuter. Resenären kan i 

undantagsfall få särskilt tillstånd för ensamåkning. 

Trafikutbud 

• Resan ska beställas hos den entreprenör som Håbo kommun hänvisar till. 

• Färdtjänsttillstånd gäller för resa med fordon som hänvisas till och som är lämpligt 

grundat på resenärens funktionshinder.  

• Färdtjänst kan användas hela dygnet. 

• Samordning ska eftersträvas så långt det är möjligt. 
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Färdtjänstens servicenivå 

Färdtjänsttillståndet innebär alltid att resenären kan få följande service vid färdtjänstresa: 

• Hjälp in i och ut ur fordon. 

• Hjälp med handikapphjälpmedel och bagage in i och ut ur fordonet. 

• Bagage får medtas i den utsträckning som är normalt att ha med på buss. 

• Hjälp med säkerhetsbälte. 

• Hjälp till och från port eller dörr (ledsagning, bagage och handikapphjälpmedel) 

• Stöd vid förflyttning till och från bostad och besöksplats.  

Medresenär 

• Alla färdtjänstberättigade kan ta med en eller flera medresenärer i samma fordon på 

resan. Den färdtjänstberättigade kan inte kräva ett större fordon än vad som är godkänt 

i tillståndet.  

• Medresenärer ska resa samma sträcka som den färdtjänstberättigade. En medresenär får 

följa med utan någon kostnad för denne, men eventuellt ytterligare medresenärer 

betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. Anmälan ska ske vid beställning av 

resa och medges i mån av plats.  

• Om den färdtjänstberättigade har barn under 12 år får de medfölja utan extra kostnad, 

anmälan ska göras vid beställning av resan. 

Övriga bestämmelser 

• Entreprenören tillhandahåller stol/bälteskudde eller dylikt för barn.  

• Ledar- och servicehund får medföras. 

Åtgärder vid nyttjande av färdtjänst mot gällande regler 

• Resa som uppenbart genomförts i strid mot gällande föreskrifter och villkor betraktas 

inte som färdtjänstresa. Om sådana resor genomförts faktureras färdtjänstresenären hela 

beloppet för resan. Detsamma gäller för resor där rätten till färdtjänst upphört eller 

återkallats.  
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Riktlinjer inom Riksfärdtjänst för boende i Håbo kommun 

Regler avseende tillståndsgivning för riksfärdtjänst 

Inledning 

Riksfärdtjänst är en ersättning för de extra kostnader som uppstår till följd av resenärens 

funktionshinder vid resa mellan kommuner i Sverige. Ersättning för resor som måste ske på 

ett särskilt kostsamt sätt kan beviljas resenärer med stora och varaktiga funktionshinder. 

Avsikten är att den allmänna kollektivtrafiken inom Sverige ska bli mer tillgänglig för alla 

och därmed ska behovet av riksfärdtjänst minska.  

Behov av riksfärdtjänst utreds enligt Lag (1997:735) om riksfärdtjänst och rättspraxis som 

utvecklats inom området. Villkoren för tillståndsgivningen är till stor del styrd av 

lagstiftningen. Håbo kommuns generella regler utgör därför endast ett komplement till 

lagen och förtydligar vissa områden samt anger lokala förutsättningar. Syftet är att uppnå 

kommunal likställighet och att ge stöd i handläggningen av ansökan om riksfärdtjänst.  

Handläggningen regleras av Lag om riksfärdtjänst och Förvaltningslagen. Personalen lyder 

under bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.  

Tillstånd till riksfärdtjänst 

Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor 

om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller, om 

kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till trafikhuvudmannen i länet, av 

trafikhuvudmannen (tillståndsgivaren”) (Lag (1997:735) om riksfärdtjänst 4 §). 

Ansökan 

• Ansökan om riksfärdtjänst prövas av behörig tjänsteman i Håbo kommun. 

• Den som söker ska vara folkbokförd i Håbo kommun för att utredning om riksfärdtjänst 

ska inledas. 

• Vid första ansökningstillfället bör ansökan vara behörig tjänsteman tillhanda minst en 

vecka före önskad avresa.  

• I samband med storhelger bör ansökan inkomma minst en månad före avresa för att 

ansökan ska behandlas i god tid.  

• Ansökan om riksfärdtjänst kan snabbehandlas om resan är av akut karaktär och om 

resbehovet inte har kunnat förutses, till exempel i samband med begravning eller nära 

anhörigs sjukdom.  

• Alla prövningar av ansökningar utgår från den sökandes individuella situation.  

 

En kommun ska på de villkor som anges i denna lag lämna ersättning för reskostnader för 

personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt 

kostsamt sätt” (Lag (1997:735) om riksfärdtjänst 4 §). 
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Funktionshindrets varaktighet 

• Funktionshindret bör ha en varaktighet som överstiger sex månader. 

• Funktionshindrets varaktighet ska vid b styrkas av utlåtande från läkare eller 

sjukgymnast. Att man sedan tidigare är berättigad till färdtjänst medför inte att man 

automatiskt är berättigad riksfärdtjänst.  

• Den beräknade tiden utgår om möjligt från ansökningsdagen eller den dag 

varaktighetens längd bekräftas via utredning eller sakkunnighetsutlåtande.  

Tillstånd ska meddelas om: 

1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte kan göras med allmänna 

kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare, 

2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild 

angelägenhet, 

3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun, 

4. resan kan göras med taxi, eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med 

allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. 

Om sökanden är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande 

ålder utan funktionshinder” (Lag (1997:735) om riksfärdtjänst 5 §). 

Barn 

• Barn under 18 år kan beviljas riksfärdtjänst om barnet på grund av funktionshinder inte 

kan göra sådana resor som jämnåriga normalt kan göra. 

• Mindre barn kan beviljas riksfärdtjänst om de till följd av sitt funktionshinder inte kan 

resa med allmänna kommunikationer tillsammans med en vuxen, vilka färdsätt som 

finns att tillgå i förhållande till barnets funktionshinder och jämföras med hur barn, som 

inte har ett funktionshinder, skulle kunna resa.  

• Barn under 12 år med tillstånd för riksfärdtjänst beviljas alltid ledsagare vid resa. 

Antal resor 

• Tillstånd till riksfärdtjänst meddelas i normalfallet för en resa i taget. 

• Riksfärdtjänst kan meddelas för återkommande resor till ett speciellt resmål eller inom 

ett speciellt område. Tillstånd till återkommande resor gäller för en viss tid och för ett 

visst antal resor. Tillstånd till återkommande resor medges för högst ett år.  

Ledsagare 

Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, ska 

tillståndet gälla även ledsagare” (Lag (1997:735) om riksfärdtjänst 6 §). 

• Ledsagare beviljas endast om den färdtjänstberättigade är i behov av annan persons 

hjälp under själva resan. 

• En ledsagare ska kunna ge den service och det stöd som behövs för att resan ska kunna 

genomföras. Det medför att den som själv är beviljad riksfärdtjänst inte kan vara 

ledsagare. 

• Om resenären behöver stöd av fler ledsagare för att genomföra själva resan kan detta 

beviljas.  
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• Resenär som är beviljad personlig assistans med stöd av LSS eller assistansersättning 

enligt 51 kapitlet Socialförsäkringsbalken beviljas regelmässigt ledsagare för resa med 

riksfärdtjänst.  

• Det är resenären själv som ordnar med ledsagare när tillstånd till sådan är beviljad.  

 

Om sökanden inte uppfyller kriterierna enligt lag om riksfärdtjänst för att vara berättigad 

till ledsagare men upplever sig vara i behov av ledsagare för att genomföra resan kan 

särskild ansökan göras. Ansökan kan göras enligt Socialtjänstlagen eller Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan ställs till kommunens 

biståndsbedömare som utreder den enskildes behov och beslutar enligt gällande lagstiftning 

och riktlinjer.  

Färdsätt 

Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt. (Lag (1997:735) om 

riksfärdtjänst 7 §). 

Färdsätt omfattar både vilket färdmedel resan ska göras med och regler för samåkning. Det 

är alltid funktionshindret som styr vilket färdsätt som beviljas. 

• I första hand beviljas resa med allmänna kommunikationer med ledsagare. 

• I andra hand beviljas resa med allmänna kommunikationer i kombination med taxi eller 

specialfordon. Denna resform beviljas förutsatt att det medför att resan blir särskilt 

kostsam. 

• I tredje hand beviljas resa med allmänna kommunikationer i kombination med taxi eller 

specialfordon tillsammans med ledsagare. 

• I sista hand beviljas resa med taxi eller specialfordon med eller utan ledsagare.  

• Resan ska genomföras på billigaste sätt vilket innebär att rangordningen ovan i enstaka 

fall kan frångås.  

• Tillstånd till dyrare färdsätt än allmänna kommunikationer medges inte endast med 

motivering att ledsagare saknas för resan, att biljett inte finns att tillgå vid önskad 

avresetid eller att man inte litar på att trafikföretaget uppfyller sitt åtagande om stöd.  

• Resor med taxi och specialfordon ska samordnas.  

Avgifter för riksfärdtjänst 

Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndshavaren betala en avgift (egenavgift) som 

motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Regeringen meddelar närmare 

föreskrifter om dessa avgifter. (Lag (1997:735) om riksfärdtjänst 8 §). 

Vid resa med riksfärdtjänst ska resenären betala en viss avgift, den så kallade egenavgiften. 

Egenavgiftens storlek ska motsvara normala reskostnader med allmänna färdmedel och 

beräknas i antalet kilometer. Resenär under 26 år och studerande som innehar Centrala 

Studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges Förenade Studentkårers studentkort betalar 

endast 70 % av egenavgiften. Egenavgiften är från 105 kronor (0-100 km) och upp till 755 

kronor (över 1 501 km). 

• Regeringen meddelar föreskrifter om resenärens egenavgift via Förordningen om 

egenavgift vid resor med riksfärdtjänst (förordning 1997:782). 

• Ledsagarens reskostnad ersätts enligt lag om riksfärdtjänst av kommunen. Ersättning 

lämnas även för kostnad som uppstår när ledsagare utför resa utan resenären, till 
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exempel ledsagares återresa när resenären lämnats eller resa för att hämta resenär. Den 

del av resan som ledsagare genomför utan resenär ska genomföras med billigaste 

färdsätt. 

• Vid resa med taxi eller specialfordon betalar medresenär samma belopp som den 

riksfärdtjänstberättigade gör. 

• Om kostnader uppkommer för tranport av handikapphjälpmedel, till exempel om en 

elrullstol måste transporteras separat med tåg eller dylikt samtidigt som resenären reser 

med flyg, ersätts dessa kostnader av kommunen. 

Transportregler för riksfärdtjänst 

Allmänna villkor 

Resor med allmänna kommunikationer ska genomföras på billigast möjliga avgångstid.  

• Önskad avresetid kan förskjutas med maximalt fyra timmar. 

• Resor med taxi och specialfordon ska samordnas.  

Riksfärdtjänstens servicenivå 

Tillståndet för riksfärdtjänst innebär alltid att resenären kan få följande service när resan 

görs med taxi. 

• Hjälp in i och ut ur fordon. 

• Hjälp med handikapphjälpmedel och bagage in i och ut ur fordonet. 

• Bagage får medtas i den utsträckning som är normalt att ha med på buss. 

• Hjälp med säkerhetsbälte. 

• Hjälp till och från port eller dörr (ledsagning, bagage och handikapphjälpmedel) 

• Stöd vid förflyttning till och från bostad och besöksplats.  

Medresenär 

• Medresenär är en person som reser med på samma sträcka som riksfärdtjänstresenären. 

• Medresenär ska stiga på och av vid samma plats som riksfärdtjänstresenären. 

• Den som inte beviljas ledsagare har rätt att medföra en medresenär utan särskild 

prövning. 

• Antalet medresenärer kan aldrig bli större än att sällskapet ryms i det anvisade 

fordonet. 

• Om plats finns i fordonet får fler medresenärer medfölja utan särskild prövning. 

• Medresenär betalar en avgift för resan som närmare preciseras under avsnitt avgifter. 

Övriga bestämmelser 

• Entreprenören tillhandahåller stol/bälteskudde eller dylikt för barn.  

• Ledar- och servicehund får medföras. 

Åtgärder vid nyttjande av färdtjänst mot gällande regler 

• Resa som uppenbart genomförts i strid mot gällande föreskrifter och villkor betraktas 

inte som färdtjänstresa. Om sådana resor genomförts faktureras färdtjänstresenären hela 

beloppet för resan. Detsamma gäller för resor där rätten till färdtjänst upphört eller 

återkallats.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2015-10-19 VON 2015/00046 nr 1157 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lena Fertig, administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnamnden@habo.se 

 

Sammanträdestider och stoppdatum år 2016 för vård- och 
omsorgsnämnden och dess arbetsutskott 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesplanen för 

nämnden och dess arbetsutskott för år 2016. 

2. Vård- och omsorgsnämnden fastställer att huvudutskick av kallelser sker 

via mejl och att pappershandling är att betrakta som ett komplement.  

 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår att nämnden beslutar att kallelsernas huvudutskick 

sker via mejl och att pappershandling är att betrakta som ett komplement. 

Sammanfattning 

Sammanträdesplaneringen är avstämd utifrån ekonomiavdelningens 

arbetsprocess rörande arbetet med årsredovisningar, delårsrapporter, 

delårsbokslut, budget. Samt också utifrån samverkansavtalets process inför 

ärenden i nämnd.  

 
Ärendet 

Stopptider – handlingar till kallelse ska senast vara inlämnat, torsdagar kl. 16:00 

14 januari, 11 februari, 17 mars, 14 april, 26 maj, 18 augusti, 15 september, 

13 oktober och 17 november. 

Arbetsutskottets sammanträden – måndagar klockan 16:30 

25 januari, 22 februari, 29 mars (tisdag 09:00), 25 april, 7 juni (tisdag 09:00), 

29 augusti, 26 september (måndag 09:00), 24 oktober och 28 november. 

Måndag 28 mars är Annandag påsk, måndag 6 juni är Nationaldagen, måndag 26 september 

sammanträder fullmäktige. 

Nämndens sammanträden – tisdagar kl. 18:00 (förmöte klockan 17:00) 

2 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj, 14 juni, 6 september, 4 oktober, 1 november och 

6 december. 

 

Beslutsunderlag 

– Ekonomikalender år 2016  

__________ 

Beslut skickas till 

Nämndens ledamöter och ersättare 

Socialförvaltningens avdelningschefer 

Socialförvaltningens kommunikatör 

Socialförvaltningens ekonom  

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 8
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 2015-10-20 VON 2015/00001 nr 1166 

Socialförvaltningen 
Lena Fertig, administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnamnden@habo.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegations-

besluten är redovisade.  

 

Sammanfattning 

Ärendet bordlades på föregående sammanträde – nu redovisas perioden 

2015-08-21 - 2015-10-19  

Ärendet 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med 

vid sammanträdet. 

 Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda för perioden  

2015-08-21 – 2015-09-23, avseende färdtjänst/riksfärdtjänst, bistånd 

äldreomsorg enligt SoL samt bistånd funktionsnedsatta enligt LSS och 

LASS. 

__________ 

SoL – Socialtjänstlagen 

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta 

LASS – Lagen om assistansersättning 

__________ 
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