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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-10-02 

Dnr 2018/00049 

Begäran, nya gruppboendet LSS klart för inflyttning tidigare än 
beräknat 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden begär ett tilläggsanslag utöver budgetram 
för år 2019 om 4,2 miljoner honor för att möjliggöra 4 månaders 
tidigarelagd driftsättning av 11 nya gruppbostadsplatser i maj 2019. 

2. Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelba1ijusterad 
och överlämnar begäran till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Vård och omsorgsnämnden har fattat beslut att sta1ia två gruppbostäder för 
personer med funktionsnedsättning, en av gruppbostäderna har fem 
lägenheter och en har sex lägenheter .. 

Bostäderna är fullbelagda och blir ldara för inflyttning 4 månader tidigare än 
beräknat. Tidigarelagd verksamhetsstart är inte finansierad utan luäver 
tilläggsanslag utöver budgetram. 

Ärende 
Enligt tidigare plan skulle gruppbostäderna varit inflyttningsldara våren 
2017. Förseningar av projekte1ing och byggnation har medfört att 
startdatum för verksamheten har senarelagts vid tre tillfällen, nu senast till 
hösten 2019. 

Verksamhetssta1i har i budgetdokumentet planerats till september 2019 i 
enlighet med då gällande tidsplan för byggnation. 

Nu har Håbohus meddelat att husen är klara för överlämning i slutet av mars 
2019 och förvaltningen bedömer att verksamheten i och med det skulle 
kunna starta i maj 2019. Det skulle, innebära 4 månaders tillkommande 
driftskostnader utöver redan budgeterade kostnader för år 2019. 

Alla lägenl1eter i gruppbostäderna är redan anvisade till individer som har 
beviljade insatsbeslut om gruppbostad enlig LSS. 

Vissa av dessa individer har väntat tre år på verkställighet av beslutet. 
Ytterligare väntan riskerar att medföra viten på grund av icke verkställda 
beslut. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnaden för drift med start i maj månad 2019 innebär en ökad kostnad på 
cirka 5 mla. 

JUSTE RARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 55 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-02 

Dnr 2018/00049 

Tidigarelagt öppnande med.får minskade kostnader för köp av platser samt 

lägre kostnad för personlig assistans vilket gör att nettokostnaden för 

öppnandet beräknas bli 4,2 ntla. 

Denna tillkommande kostnad finns inte med i förvaltningens budgetförslag 

utan häver tilläggsanslag utöver budgetram. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2018-09-12, nr 3260. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 
Sammanträdesdatum 
2018-10-02 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 56 Dnr 2018/00044 

Avgifter och taxor ° Färdtjänst 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta om nya avgifter för färdtjänsten i enlighet med förvaltningens 

förslag, att gälla från och med 2019-01-01 och inarbetas i de nuvarande 
riktlinjerna för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

2. Vård- och omsorgsnämnden förldarar paragrafen omedelbart justerad och 

överlämnar ärendet till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I samband med budgetarbetet inför år 2019 har vård- och omsorgsnämnden gett 
förvaltningen i uppdrag att se över en möjlig avgiftshöjning inom färdtjänsten. 

Förvaltningen ser att det är möjligt och föreslår därmed följande ändring: 

Lägstanivån per resa höjs från 40 kr till 50 kr 

Taxameterbelopp från 25 % till 35 %. 

Högsta möjliga avgift föreslås inte förändras utan ligga kvar vid 150 kr för 

resor med högre taxameterbelopp än 420 kr. 

Samtidigt justeras hanteringen för studenter med reducerad avgift så att även 

deras högstanivå (105 kr) gäller för resor över 420 kr. Denna har tidigare 
felaktigt legat kvar vid en äldre nivå på 292, vilket blir missgynnsamt för 
målgrnppen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förvaltningens förslag beräknas innebära en besparing för verksamheten på 
125 tkr år 2019. 

Uträkningen av de ekonomiska konsekvenserna är baserade på hur nuvarande 

resenärer reser, vilket är föränderligt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2018-08-27, nr 3238 

- Utredning, daterad 2018-08-27, nr 3240 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunala pensionärsrådet, för kännedom 
Kommunala handikapprådet, för kännedom 

Bålsta taxi, för kännedom 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 57 

Avgifter och taxor - Trygghetslarm 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-10-02 

Dnr 2018/00043 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta om avgift för trygghetslarm i enlighet med förvaltningens förslag. 
Avgiften föreslås gälla från och med 2019-01-01. 

2. Vård- och omsorgsnämnden förldarar paragrafen omedelbaii justerad och 
överlämnar ärendet till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att trygghetslarm avgiftsbeläggs från 1 januaii 2019 med 
en månadsavgift om 200 kronor. 

Ärende 
Sedan 2018-01-01 har trygghetslarm i Håbo kommun varit avgiftsfria för alla. 
Trygghetslarm är en bistånds bedömd insats som innan 2018-01-01 var belagd 
med en avgift för den enskilde på 200 kr i månaden. 

Antalet nya personer som har trygghetslarm har ökat sedan avgiften 
avskaffades. Antalet nya personer som fått trygghetslaim beviljat som bistånd 
under peiioden januari t. o .m. maj 2017 var ungefär 160, och under samma 
peiiod 2018 var antalet ungefär 220. Detta är en ökning på ca 3 7 % . 

Enligt 8 kap socialtjänstlagen får kommunen ta ut skäliga avgifter för bland 
annat hemtjänst. I Socialstyrelsens genomlysning 2014 av alla Sve1iges . 
kommuners avgifter inom hemtjänsten var medianavgiften för trygghetslarm 
200 lu. Enbart 5 % av kommunerna i landet hade ett avgiftsfritt larm. Några av 
kommunerna höll trygghetslarmet utanför maxtaxan. 

En avgift på trygghetslarm skulle vara en del av maxtaxan, vilket skulle 
innebära att om en person har både herntj änst och trygghetslarm kan inte taxan 
överstiga 2044 kr i månaden (år 2018). Om man har en låg betalningskraft så 
genomförs en avgiftsutredning som kan ligga till grund för en hel- eller 
delreduceiing av maxtaxan. I dagsläget har ca 25% av de som har hemtjänst 
full avgiftsreduceiing. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ett åteiinförande av avgift på trygghetslarm med 200 kr i månaden beräknas ge 
en intäkt på ungefär 500 tkr per år. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2018-08-27, nr 3237 
- Utredning, daterad 2018-08-27, nr 3236 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNA TUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 58 

Avgifter och taxor � Matlåda 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-02 

Dnr 2018/00042 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige en 
justerad avgift för matlådor på 50 kronor per matlåda. 

2. Avgiften föreslås börja gälla från och med 2019-01-01 och tills vidare. 

3. Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbait justerad och 
överlämnar ärendet till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att avgiften för matlåda revideras från 2019-01-01. 
Avgiften föreslås vara 50 kr per matlåda. 

Ärende 
I samband med förvaltningens arbete inför budget 2019 har också avgifter och 
taxor inom nämndens verksamhets01måde setts över. 

En av de avgifter förvaltningen förslår ska revideras är avgiften för matlåda. 

Distribution av matlåda är en hemtjänstinsats och den avgiften regleras i 
hemtjänstavgiften och berörs inte av detta förslag. 

Avgiften för själva matlådan är idag 40 kr och avgiften har varit densamma 
sedan 1998. 

I Avgifter inom äldreomsorgen - en kartläggning och analys av kommunernas 
avgiftssystem Socialstyrelsen 2014 framkommer att avgiften för matlådor 
varierar kraftigt över landet. Medelavgiften är knappt 50 kr, med stora 
variationer mellan kommunerna. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunen producerar ca 1800 matlådor per månad. Intäkten upp går till ca 
850 tkr per år. En avgiftshöjning skulle öka intäkterna med ca 200 tkr. Den 
föreslagna justeringen av avgiften är inte i första hand viktig som en kommunal 
intäkt utan som en del av en konsekvent hantering av avgiftsjusteringar. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2018-08-27, nr 3239 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 59 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-02 

Dnr 2018/00041 

Avgifter och taxor - Restaurang Pomona 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
portionsavgifterna på Restaurang Pomona justeras enligt följande: 

Externa besökare under 65 år betalar 85 kr. 
- Externa besökare 65 år och äldre betalar 75 kr. 

Portion för avhämtning kostar 70 kr. 

2. Avgiften föreslås böija gälla från och med 2019-01-01 och tills vidare. 

3. Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad och 
överlämnar ärendet till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att portionsavgiften på restaurang Pomona revideras från 
2019-01-01. I samband med förvaltningens arbete inför budget 2019 har också 
avgifter och taxor inom nämndens verksamhetsområde setts över. 

Ärende 
I samband med förvaltningens arbete inför budget 2019 har också avgifter och 

taxor inom nämndens verksamhetsområde setts över. En av de avgifter 
förvaltningen förslår ska revideras är portionssavgiften på restaurang Pomona. 

Restaurangen på Pomona producerar idag ca 7000 portioner mat i månaden. 

Cirka 6000 av dessa portioner är matlådor till brukare inom hemtjänsten och 

mat till de särskilda boendena, inklusive korttidsverksamheten, på Pomona. 

Dessa pmiioner berörs inte av den föreslagna av giftsjusteringen. Resterande 

portioner säljs idag i restaurangen till externa besökare och personal, endera för 
att ätas i serveringen eller för avhämtning. Det är den försäljningen som 
omfattas av detta ärende. 

A vgiftsbilden i restaurangen är idag spretig med en rad olika avgifter och 

rabatter. Den billigaste pmiionen säljs för 20 kronor (kall personalmåltid), den 
högsta avgiften är idag 70 kronor. Förvaltningen konstaterar att normalpriset 
för en lunch på restaurang idag ligger på cirka 90 kronor. 

Idag har förvaltningen inte ett system som möjliggör att utläsa faktisk 

produktionskostnad per pmiion i de olika portionsslag man producerar då 
restaurangen inte kan särredovisa sina kostnader på ett strukturerat sätt. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-02 

Dnr 2018/00041 

Den totala produktionskostnaden för samtliga portionsslag är idag cirka 5,3 
miljoner honor. Intäkterna uppgår till cirka 4,3 miljoner honor. 

Snittkostnaden per portion är 63 kronor. Intäkten per portion är cirka 51 
lcronor. Kommunen subventionerar vaije po1iion i snitt med cirka 19 %. 

För att försäljningen av lunclunat i restaurangen ur ett konkurrensperspektiv 

ska harmonisera med aktuella marknadspriser och också bidra till att öka 

restaurangens snittintäkt per portion och minska underskottet i verksamheten 
föreslår förvaltningen att avgiften för den mat som säljs till externa besökare 

under 65 år och personal sätts till 85 honor. Det är en prisökning med 20 
kronor. För personer 65 år och äldre föreslår ett pris på 75 lcronor, vilket är en 

prishöjning med 10 lcronor. För avhämtning av mat föreslås ett pris på 70 
lcronor. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
De föreslagna justeringarna av avgiften skulle, förutsatt oförändrade volymer, 
medföra ökade intäkter om cirka 180 tla. 

Den föreslagna justeringen skulle medföra en mer konkurrensneutral 

prissättning i förhållande till privata näringsidkare i kommtmen samt skapa en 
tydligare avgiftsbild i restaurang Pomona. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2018-08-29, nr 3241 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 60 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-02 

Dnr 2018/00006 

Avgift för bårtransport av avlidna personer på särskilt boende 

Beslut 

I. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta om avgift för transport av avlidna personer till 2 050 kronor på 

vardagar och öv1ig tid 2 495 kronor. 

2. Avgiften föreslås bötja gälla från och med 2018�1 l-19 och tills vidare. 

3. Vård- och omsorgsnämnden förl<larar paragrafen som omedelbart 

justerad och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Enligt 2 kap § 1 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), innefattas i hälso- och 

sjukvård att ta hand om avlidna. Kommunerna har ansvar för att ta hand om 

de som avlider i särskilda boendeformer. 

Håbo kommun bekostar idag transport av avliden person när anhöriga inte 
själva beställer transport. Beställer anhörig själv transporten så bekostas den 
idag inte av kommunen. 

Ärende 
Bestämmelser om vårdavgifter i 17 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
medger att landsting och kommuner få ta ut avgifter i samband med 

omhändertagande av avlidna. 

Avgiften ska inte ingå i den kommunala maxtaxan för äldreomsorg. Det är 

dödsboet som ska betala denna avgift. 

Den entreprenör som kommunen väljer att anlita för uppgiften ska fakturera 

kommunen, och inte dödsboet, för sina kostnader. 

Kommunen ska sedan ta ut en avgift av dödsboet för transporten av den 
avlidne. Baserat på genomförd upphandling av bårtransporter föreslår 
förvaltningen att avgiften sätts till 2 050 kronor på vardagar och övrig tid 
2 495 kronor. 

Anhöriga kan välja att ta över ansvaret och beställa transport. I dessa fall 
inträder ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan 

dödsboet och transportören utan att kommunen berörs. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 

11(13) 



HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-02 

Dnr 2018/00006 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunen har genomföli en upphandling av bårtransporter av avlidna. 
Kostnaden för transporter är 2 050 honor vardagar och 2 495 öv1ig tid. 

Under år 2017 bekostade kommunen 20 transporter av avlidna. 

Den föreslagna avgiften är inte viktig som en kommunal intäkt utan som en 

del av konsekvent hantering av transpoli av avlidna personer. 

Riktlinje 
Bårtransport kommer att uppdateras i iiktlinje för palliativ vård i livets 

slutskede. Uppdaterad riktlinje lämnas till nämnden för beslut i november 

eller december år 2018. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-28, m 3311 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-02 

Dnr 2018/00033 

Utse nytt dataskyddsombud under tillfällig frånvaro 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden entledigar kommunjuristen från uppdraget
som dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden tmder peiioden 2
oktober till 9 december 2018.

2. Vård- och omsorgsnärnnd en utser kansli- och kvalitetschef Lena Jande

till nytt dataskyddsombud under peiioden 2 oktober till 9 december

2018.

3. Vård- och omsorgsnämnden utser kommunjmisten till

dataskyddsombud från den 10 december och tills vidare.

4. Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning 
Den 25 maj 2018 kom en ny EU-förordning General Data Protection 
Regulation, förkortat GDPR. I Sverige kallas den för dataskyddsförordningen. 

Ärende 
Håbo kommun har tidigare beslutat om gemensamt dataskyddsombud för 

hanteringen av frågor från samtliga nämnder och bolag. Respektive nämnd 

och bolag beslutade därmed att utse samma dataskyddsombud som 

kommunstyrelsen. 

Kommunjmisten som tidigare var utsedd av vård- och omsorgs, nämnden är 

inte tillgänglig under perioden 2 oktober till 9 december 2018. Därmed behöver 

nämnden besluta om nytt dataskyddsombud och förvaltningen föreslår därmed 

att kansli- och kvalitetschef Lena Jande på kommunstyrelsens förvaltning utses 

till nytt dataskyddsombud för perioden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-28, m 3312 

- Vård- och omsorgsnämndens tidigare beslut 2018-05-08 § 31.

Beslut skickas till 
Datainspektionen 
Kommunstyrelsen för käm1edom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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